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RAPORT  DE ANALIZĂ
asupra activităţii desfăşurate în anul şcolar 2014-2015

Semestrul al II-lea

În anul şcolar 2014-2015, preocuparea principală a cadrelor didactice şi a personalului  unităţii a fost
desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime în conformitate cu planurile cadru, pentru
dobândirea competenţelor cheie prevăzute în programele şcolare atât la disciplinele de specialitate cât şi la
disciplinele de cultură generală.

In domeniul managementului instituţional, principalele direcţii au fost:

Creşterea rolului şi responsabilităţii managerilor în organizarea, coordonarea şi eficientizarea
procesului instructiv– educativ prin activităţi de îndrumare şi control, rapoarte şi analize prezentate în
Consiliul de Administraţie;
Afişarea, prelucrarea metodologiilor privind desfăşurarea examenului de certificare a competenţelor
profesionale, a testării naţionale, a admiterii în liceu şi a bacalaureatului;
Detalierea fişei de evaluare, comunicarea modului în care trebuie realizaţi indicatorii şi prezentarea
documentelor care să ateste nivelul de realizare a indicatorilor în cadrul Consiliului de Administraţie;
Proiectarea și elaborarea și CDŞ-urilor în raport cu interesele şi aptitudinile elevilor;
Creşterea prestigiului şi vizibilităţii colegiului.

La începutul anului şcolar 2014-2015 au fost înscrişi 917 elevi. La învăţământul primar au fost înscrişi 199
elevi, 204 elevi la învăţământul gimnazial şi 514 elevi la  învăţământul liceal. Elevi rămaşi în anul şcolar
2014-2015 : 903 dintre care 197 învăţământ primar, 203 învăţământ gimnazial, 503 învăţământ liceal.

În domeniul curriculum-ului, direcţiile principale de acţiune au vizat:

Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev care să asigure
dobândirea competenţelor cheie europene prin utilizarea unor strategii didactice moderne şi prin
caracterul formativ al demersului didactic, asigurate printr-o comunicare logică şi intredisciplinară;
Motivaţia participării cadrelor didactice şi a elevilor la programe de pregătire pentru performanţă
şcolară, educaţie formală şi informală;
Asigurarea accesului elevilor la cabinetul de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi
profesională;
Corelarea planului de şcolarizare cu opţiunile  şi interesele elevilor, ţinând cont de posibilităţile de
inserţie pe piaţa muncii sau de continuare a studiilor în învăţământul superior.

În acest context, principala preocupare a cadrelor didactice în anul şcolar 2014-2015 a fost parcurgerea
integrală a materiei planificate.

Situaţia promovării elevilor în iunie 2015 a fost următoarea:
 La clasaasele 0-IV din 197 elevi, au promovat toți, promovabilitate 100% ;
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 La clasaasele V-VIII din 203 elevi, au promovat 181, promovabilitate 89% ;
 La clasaasele IX-XII din 503 elevi, au promovat 457, promovabilitate 91%.

În urma examenului de corigenţă din luna august, situaţia şcolară se prezintă astfel:

 La clasaasele V-VIII din cei 22 de corigenti au promovat 20, 2 elevi au ramas repetenți.
 La clasaasele IX-XII au promovat 45 de elevi, iar unul a rămas repetent.

Situaţia disciplinară a elevilor este reflectată în mediile la purtare acordate la sfârşitul semestrului al II-lea:

 La clasaasele 0-IV- 197 elevi au primit calificativul F.B. la purtare;
 La clasaasele V-VIII – 25 elevi au avut nota scăzută la purtare între 7-9 din cauza absențelor;
 La clasaasele IX-XII – 2 elevi au fost notați cu nota 2;  1  elev cu nota 3, 3 elevi cu nota 4, 1 elev cu

nota 5 , doi elevi cu nota 6. Toate aceste medii au rezultat în urma numărului mare de absențe.

Situaţia rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale
La Examenul de Evaluarea Natională 2015 s-au prezentat 46 elevi. Rezultatele pe discipline sunt

următoarele:
 Limba română:  Sub 5 (niciun elev)

Între 5,00 – 5,99 (2 elevi)
Între 6,00 - 6,99  (5 ele vi)
între 7,00 - 7,99  (15 elevi)
între 8,00 - 8,99 (19 elevi)
între 9,00 – 10,00 (5 elevi)

 Matematica: Sub 5 (7 elevi)
Între 5,00 – 5,99 (15 elevi)
Între 6,00 - 6,99  (5 elevi)
Între 7,00 - 7,99  (10 elevi)
Între 8,00 - 8,99  (1 elevi)
Între 9,00-10,00 ( 8 elevi).

Comparativ cu anul şcolar 2013-2014 se constată o ameliorare a situaţiei atât la limba română cât şi la
matematică, examene la care elevii au obţinut rezultate mai bune. De exemplu la limba română 19 elevi au luat
note între 8-şi 8,99, faţă de 2 elevi din anul 2013-2014, iar la matematică 8 elevi au luat note peste 9, faţă de un
singur  elev din anul şcolar anterior.

Admiterea absolvenţilor de clasaasele a VIII –a s-a realizat astfel: 41 elevi au fost înmatriculaţi la
Colegiul de Artă:

 18 elevi la profilul muzică
 7 elevi la arte plastice
 9 elevi la profilul arhitectură
 7 elevi la conservare - restaurare bunuri culturale.
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La repartiţia computerizată au participat 5 elevi: 3 elevi la C.N. „Stefan cel Mare”, 1 elev Colegiul
Tehnic „Al. I. Cuza”, 1 elev la Colegiul Tehnic ”Samoil Isopescu ”. Un elev  a susținut examene de admitere la
Colegiul Național ”Octav Băncilă” Iași, iar altul  a fost admis la Liceu de Muzica din Lohman, Germania.

Examenul de bacalaureat a reprezentat un alt moment important pentru elevii colegiului nostru. În
sesiunea iunie-iulie au promovat 122 elevi din cei 130 elevi prezentaţi, adică am înregistrat o promovabilitate
de 93,84%.

 Medii între 6,00 - 6,99 (38 elevi) promovabilitate 31,14%
 Medii între 7,00 - 7,99  (35 elevi) promovabilitate 28,68%
 Medii între 8,00 - 8,99  (38 elevi) promovabilitate 31,14%
 Medii între 9,00 - 10 (11 elevi) promovabilitate   2,88%

In urma examenului de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2015, din cei 18 elevi înscriși au promovat
9 dintre ei, 8 elevi au fost declasaarați respinși, iar unul nu s-a prezentat.

Situaţia absolvenţilor de clasa a XII-a din Colegiul de Artă”Ciprian Porumbescu” se prezintă astfel:
 73 absolvenţi sunt studenţi la facultăţi de profil artistic, arhitectură, arte plastice-design, facultatea de

litere;
 17 absolvenţi sunt studenţi la facultăţi apartinând altor profile;
 5 sunt admişi la şcoli postliceale;
 2 sunt plecaţi la studii de specialitate în străinătate;
 6 absolvenți se află în străinătate;
 8 lucrează;
 1 este în evidenţă la şomaj;
 26 nu sunt cuprinși in nicio formă de învățământ.

Situația pe procente de admitere în funcție de profilul absolvit se prezintă astfel:

 Profil muzică : 65,52%
 Profil arte plastice : 28%

 Profil arhitectură, arte ambientale si design : 62,07%
 Profil conservare-restaurare bunuri culturale : 37,50%

 Profil filologie : 68,75%

În semestrul al II-lea al anului şcolar 2014 – 2015, în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor
s-au desfăşurat activităţi care au avut drept scop îmbunătăţirea calităţii actului didactic, pregătirea în bune
condiţii a elevilor pentru un proces instructiv-educativ eficient prin transmiterea informaţiei necesare elevilor
într-un mod accesibil, punându-se accentul pe dezvoltarea creativităţii. Cadrele didactice au parcurs materia
ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ,
conform planificărilor calendaristice. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clasaase s-a realizat ţinând cont
de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat,
strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclasaului primar.
S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de
învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. Pentru mobilizarea elevilor
la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora,
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învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru
exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei
gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice.

În lecţiile desfăşurate la clasaasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a
elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la
activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi
asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii
individuale şi colective, a iniţiativei.

Se evidenţiază consecvenţa învăţătoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a
conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare,
confirmându-se o calitate sporită a actului didactic. S-a pus  un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în
clasaasă, s-a creat un clasaimat favorabil învăţării, elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor şi
stimulaţi pentru a reuşi. Astfel activitatea a fost susţinută de d-na învățător Raicu Adina.

Fiecare învăţătoare a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi colective) pe
unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul
colectivului, dar şi al comisiei  metodice. Majoritatea cadrelor didactice au participat la toate activităţile
Comisiei metodice a învăţătorilor. Unele învăţătoare au întocmit referate conform tematicii, bine documentate
ştiinţific, cu exemple practice. Lecţie demonstrativă la  Matematică şi explorarea mediului (februarie)–
învățător Mihalescu Lavinia. Referat – dezbatere: „Predarea integrată la MEM” (februarie)– învățător Chiriliuc
Oana. Lecţie demonstrativă la Comunicare în limba română (martie) : învățător Raicu Adina. Referat:
„Particularităţi ale formării competenţei de lectură la elevii clasaaselor a II-a” (martie): învățător Străchinescu
Mariana. Dezbatere: „Strategii şi metode de predare integrată la clasaasele 0 – II, conform noii programe”
(aprilie): învățător clasaaselor 0-II. Participarea cadrelor didactice  la Cercul Pedagogic al  Învăţătorilor (mai).

Analiza semestrială a randamentului şcolar pe baza testelor cu subiect unic la limba română, la
matematică şi la ştiinţe ale naturii (iunie). Discutarea fişei de evaluare colegială (iunie). Având o activitate
metodologică clasaară, activitatea s-a dovedit a fi eficientă prin acţiuni permanente care au asigurat împletirea
fructuoasă a formelor individuale cu cele colective, au avut un caracter deschis. Toate cadrele au încercat prin
activitatea metodică desfăşurată să pună în circulaţie idei şi experienţe noi pe care apoi să le aplice în practică.

S-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de
relaţii bune în şcoală. Activităţile didactice şcolare şi extraşcolare desfăşurate sub îndrumarea învăţătorilor au
avut ca scop formarea unor elevi capabili să-şi cunoască propria valoare, să încerce să se autodepăşească, să
gândească independent, să-şi rezolve singuri problemele, să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească, să înveţe
să se protejeze singuri, să comunice în mod eficient cu ceilalţi.
Serbări:
“Rămas bun, clasa I!” – serbarea abecedarului - învățător Raicu Adina
“Rămas bun, învăţătoare!” – serbare dedicată sfârşitului clasaasei a IV-a – învățător Mitu Daniela
Moment artistic dedicat încheierii anului şcolar: învățător Chiriliuc Oana

Excursii:
Excursie: Humuleşti – Cetatea Neamţului – Cheile Bicazului- Salina Praid – Grădina Zoologică (Tg. Mureş)-
Cetatea Sighişoarei – Borsec : învățător Raicu Adina
Excursie de două zile – Cetatea Neamţului – Durău: învățător Mitu Daniela
Excursie temnatică “Frumuseţe şi valoare bucovineană”: Suceava – Botoşani – Ipoteşti – Dorohoi – Suceava :
învățător Chiriliuc Oana şi Melinte Cristina

Tabere: Formator la activităţile Taberei de Creaţie “Micii iconari”, ediţia V – Parohia Adâncata II- învățător
Mitu Daniela
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Spectacole:
Participarea la spectacolul “Legenda Cetăţii Neamţului” susţinut de Teatrul  pentru copii şi tineret“Vasilache”
(Botoşani): învățător Cucoş Gabriela, Chiriliuc Oana, Melinte Cristina, Raicu Adina, Mitu Daniela
Participarea la concertele Filarmonicii din Botoşani: învățător Melinte Cristina, Cucoş Gabriela, Mitu Daniela

Vizite:
“Paşi spre bibliotecă” – activitate desfăşurată în parteneriat cu Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera” cu prilejul
Zilei Mondiale a cărţii pentru copii: învățător Chiriliuc Oana
“Drumul cărţii” – vizită la tipografia Celestin: învățător Chiriliuc Oana

Activităţi sportive:
“Învăţăm să patinăm” – învățător Chiriliuc Oana şi Melinte Cristina
“În ritm de dans”- cursuri de dans cu elevii clasaasei a III-a A: învățător Melinte Cristina

Activităţi de voluntariat:
Activitate de voluntariat în cadrul programului de vară al Asociaţiei pentru Educaţie deschisă, tabără de
dezvoltare personală desfăşurată la Şcoala lui “A FI, AZI”, cu sediul la Sighişoara- învățător Mitu Daniela
Proiect “Fiecare copil contează” realizat în parteneriat cu Organizaţia “Salvaţi Copiii” Suceava: ajutorarea cu

alimente, jucării şi haine a unor copii de 1-5 ani din judeţul Suceava: învățător Melinte Cristina
Acţiuni de voluntariat (donaţii de alimente, articole de îmbrăcăminte) la Căminul de Bătrâni de la Bogdăneşti,
Centrul de Plasament de la Dolhasca: iniţiator învățător Mitu Daniela, participanţi: învățător Melinte Cristina,
Chiriliuc Oana, Cucoş Gabriela

Ateliere:
Atelierul ING – concurs de desene: învățător Raicu Adina
Ateliere de creaţie: “Felicitare pentru mama”, “Vă invităm la carnaval”, “Mandala florilor”, “1 iunie –
Drepturile mele”- învățător Raicu Adina

Concursuri:
 “Cel mai frumos ou încondeiat” desfăşurat la Shopping City Suceava: învățător Melinte Cristina
 Concursul Naţional de cultură generală ”Amintiri din copilărie” (etapele I şi II)- învățător Raicu Adina
 Concursul “ECOlimpiada elevilor”– concurs cu temă ecologică iniţuiat de ECOROM în parteneriat cu

MECS- au participat elevi ai învățătorMelinte Cristina(menţiune – Andrieş Paul) şi învățător Cucoş
Gabriela

 Concursul Internaţional “Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre”: învățător Melinte Cristina
- premiul I (Apăvăloaie Sarah)
- premiul II ( Cîrstean Iulia)
- premiul III ( Olariu Anastasia)
- premiul special al juriului ( Avasiloaie Vanessa)
- Participarea cu lucrări la expoziţia-concurs: “Vis de copil în casa bunicilor”: învățător Cucoş Gabriela
 Concursul Naţional “Naşterea Domnului – Renaşterea bucuriei”: învățător Melinte Cristina

- premiul I (Avasiloaie Vanessa)
- premiul III (Cîrstean Iulia)

- premiul special al juriului (Olariu Anastasia)
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 Participarea la expoziţia –concurs “Cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor”, ediţia a II-a,
găzduită de Muzeul Unirii Focşani – înv: Mitu Daniela

 Concursul judeţean “Copilăria- zâmbet sau tristeţe” – 2 premii I (Cîrstean Iulia, Apăvăloaie Sarah):
învățător Melinte Cristina

 Concursul Naţional “Euclasaid” – Matematică:
– învățător Chriliuc Oana – Etapa I
– premiul I şi medalie de bronz (Voloşin Andrei)
– premiul II (Manolache Matei)
– premiul III (Tanase Riccardo)
– menţiune (Oprea Luca Gancevici, Melinte Ştefana, Cîrstean Luca )

Etapa II
– premiul I şi medalie de aur (Oprea Luca Gancevici)
– premiul III (Voloşin Andrei)
– menţiune (Constandache Emilia)

Etapa III
– premiul III (Oprea Gancevici Luca)

– Învățător Melinte Cristina:
- premiul III ( Grosu Miruna)
- menţiuni (Andrieş Paul, Ungureanu Paul, Rusu Carol, Grosu Alessia)

 Concursul Naţional “Euclasaid” – Limba Română:
– Învățător Sarman Liliana si învățător Mitu Daniela :

– premiul I şi medalie de aur  (Balica Gabriela) – etapa II
– premiul I şi medalie de argint (Jitaru Lavinia şi Niculaş Daria)– etapa II
– premiul I şi medalie de bronz (Ţiplea Candice) – etapa II

– premiul III (Axînti Mario, Doboş Darius, Oanea Robert) – etapa II
– premiul I (Niculaş Daria) – etapa III
– premiul III (Jitariu Lavinia, Balica Gabriela, Ţiplea Candice, Oanea Robet, Doboş Darius)

– Învățător Chriliuc Oana – Etapa I
– premiul I şi medalie de aur (Tanase Riccardo)
– premiul II (Oprea Luca Gancevici, Constandache  Emilia)
– premiul III (Voloşin Andrei)

– menţiune (Melinte Ştefana, Manolache Matei )
Etapa II

– premiul I şi medalie de aur (Manolache Matei)
– premiul II şi medalie de bronz(Constandache Emilia, Tanas Riccardo, Oprea Luca Gancevici)
– premiul III (Voloşin Andrei)

Etapa III
– premiul I şi medalie de bronz (Manolache Matei)
– premiul II (Constandache Emilia, Oprea Luca Gancevici)
– premiul III (Manolache Matei, Voloşin Andrei)
– menţiune (Iaţcu Serrena)

– Învățător Melinte Cristina
- premiul II ( Olariu Anastasia)
- premiul III ( Ungureanu Paul, Cîrsten Ioel, Andrieş Paul)

- - menţiune (Baltă Bianca, Avasiloaie Vanessa, Amarei Maysa, Rusu Carol, Georgescu Andreea)
 Concursul Comper Matematică:

– Învățător Raicu Adina, Cucoş Gabriela, Melinte Cristina,
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– Învățător Chiriliuc Oana: premiul I (Oprea Luca Gancevici)
- premiul II (Manolache Matei, Voloşin Andrei, Constandache Emilia, Dumitriu George)
- premiul III (Melinte Ştefana, Moroşanu Bianca, Tanase Riccardo)
 Concursul Comper Limba Română:

– Învățător Chiriliuc Oana: premiul I (Oprea Luca Gancevici, Tanase Riccardo, Voloşin Andrei, Moroşanu
Bianca)

- premiul II (Gherghescu Denisa, Constandache Emilia)
- premiul III (Melinte Ştefana, Dumitriu George, Cîrstean Luca, Bidu Alvin, Balan Noemi)

– Învățător Melinte Cristina:
- premiul I (Cîrstean Ioel, Cîrstean Iulia)
- premiul II ( Grosu Miruna, Sănduleac Denisa, Zhang Diana, Amarei Maysa)
- premiul III (Georgescu Andreea, Olariu Anastasia, Papuc Alexandra)

Perfecţionare:
Organizarea şi participarea la Conferinţa Internaţională “Înţelegerea copiilor şi tinerilor prin ilustraţiile

lor” desfăşurată la USV Suceava – iniţiată de Asociaţia pentru Psihoterapie Adleriană din România: învățător
Mitu Daniela şi Melinte Cristina. Participarea la activităţile de la USV în cadrul proiectului “Romantismul
european în reflecţii contemporane”, desfăşurat în cadrul programului “Promovarea în cultură şi artă în cadrul
patrimoniului cultural”: învățător Mitu Daniela

Membru în Subcomisia de contestaţii a Olimpiadei de Ştiinţe socio-umane, faza judeţeană: învățător
Melinte Cristina

Evaluator la Concursul Naţional “Euclasaid”, la disciplinele Matematică (ediţiile a II-a şi a III-a) şi
Limba Română (ediţiile a II-a şi a III-a) – învățător Mitu Daniela
Proiecte educaţionale:

- “Învăţ să înot” – proiect educaţional realizat în parteneriat cu USV Suceava: învățător Raicu Adina
- “Mihai Eminescu – prin ochi de copil” – proiect educaţional : învățător Melinte Cristina
- “Ion Creangă – mărţişor al primăverii” – proiect educaţional : învățător Melinte Cristina.

Parteneriate
Parteneriat cu Şcoala “B.P.Haşdeu” în cadrul Concursului Naţional “Naşterea Domnului – Renaşterea

bucuriei”: învățător Melinte Cristina
Proiecte de parteneriat între Colegiul de Artă “C. Porumbescu” şi grădiniţele “Micul Prinţ”, “Gulliver”,

“1,2,3” şi “Aşchiuţă”: învățător Mitu Daniela
Acord de parteneriat încheiat în cadrul proiectului “Mai frumoşi şi mai buni prin muzică” iniţiat de

învățător Chiriliuc Oana cu colaborarea d-lui Munteanu Teodor: au colaborat toate învăţătoarele
Parteneriat cu Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte “Paralela 45” ce coordonează Centrele Pilot de Învăţare şi

Evaluare Comper: învățător Cucoş Gabriela, Melinte Cristina, Chiriliuc Oana
Parteneriat cu Şcoala “B.P.Haşdeu” în cadrul Concursului Internaţional “Sărbătoarea Învierii “ :

învățător Melinte Cristina
Parteneriat cu Asociaţia pentru Educaţie, Formare profesională şi Leadership în relizarea proiectului

“Rămas bun <Nu pot>, Bun venit <Voi reuşi>!”: toate învăţătoarele.
Parteneriat între Colegiul de Artă “C. Porumbescu” Suceava şi Şcoala Gimnazială Mitocu

Dragomirnei: învățător Cucoş Gabriela.
Acord de parteneriat încheiat cu Restaurantul Mc`Donalds: învățător Melinte Cristina.

“Să învăţăm limba franceză” – parteneriat cu Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale comunicării încheiat prin conf.
dr. Olga Gancevici şi învățător Chiriliuc Oana.
“Învăţăm să închistrim ouă” (Tradiţii şi obiceiuri de Paşte) – parteneriat încheiat cu Centrul Cultural de tradiţii
şi obiceiuri “Bucovina”: învățător Melinte Cristina şi Chiriliuc Oana.
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Parteneriat cu Muzeul de Istorie Botoşani- învățător Melinte Cristina.

Publicaţii:
Publicarea articolului “Încondeierea ouălor – tehnică, pasiune şi artă” în colaborare cu învățător

Mireuţă Mariana de la Colegiul Naţional “M. Eminescu” Suceava, în cadrul Simpozionului Internaţional
“Sărbătoarea Învierii – abordare prin activităţi interdisciplinare şi prin proiecte educative”

Publicarea unor desene şi articole ale elevilor în revista şcolii: învățător Chiriliuc Oana.

În semestrul al II-lea al anului școlar 2014/2015, activitatea catedrei de limba și literatura română a
Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava a fost centrată pe următoarele obiective: ameliorarea
calităţii procesului de predare-învăţare, formarea continuă, autoperfecţionarea, elaborarea şi derularea unor
proiecte, parteneriate și acțiuniextracurrculare, în vederea realizării unui management al calităţii totale, a
îmbunătăţirii ofertei educaţionale, a parcursurilor de instruire şi a demersurilor didactice în domeniul
disciplinei.

Obiectivele amintite au fost strucurate în funcție de cele trei coordonate definitorii ale activității
didactice: realizarea curriculumului, resursele umane, dezvoltarea instituţională şi relaţiile cu comunitatea.

Componenta curriculară a vizatameliorarea calității procesului depredare/învățare prinproiectarea
curriculară, realizarea curriculum-ului, asigurarea calităţii procesului instrucţional centrat pe elev şi orientat
spre formarea competenţelor cognitive, acţionale, funcţionale, pragmatice, modernizarea strategiilor
educaţionale, a metodelor de instruire şi a resurselor didactice, reducerea absenteismului,  evaluarea elevilor
cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, standarde evaluative pentru asigurarea calităţii în educaţie,
identificarea și pregătirea elevilor capabili de performanță și îmbunătăţirea competenţelor de lectură.

Astfel, toți membrii catedrei de limba și literatura română și-au întocmit la timp, în mod riguros și
științific, planificările semestriale și pe unități pe semestrul al II-lea al anului școlar 2014-2015. Lecțiile
desfășurate de profesoarele de limba română au avut un caracter dinamic și modern, bazându -se pe metode și
mijloace active de predare-învățare.

În luna februarie 2015 la Colegiul de artă „Ciprian Porumbescu” s-a desfășurat Cercul Profesorilor de
Limba și Literatura Română, în cadrul căruia doamna profesoară Liliana Balan a susținut o lecție deschisă la
clasa a XI-a D, cu titlul Hamlet de W. Shakespeare. De asemenea, au prezentat recenzii de carte doamnele
profesoare Liliana Balan și Anca Varga, iar doamnele profesoare Manulela Muscă și Dana Trocin au realizat o
prezentare a revistei și a isoricului colegiului. Schimbul de bune practici a fost realizat în cadrul catedrei prin
lecția deschisă cu tema Romanul subiectiv, susținută la clasa a XI-a, în semestrul al II-lea al anului școlar  de
doamna profesoară Anca Varga.

Componenta evaluativă a fost urmărită de-a lungul întregului semestru, prin notare ritmică și modalități
alternative de evaluare. Tot în acest sens au fost organizate simulările pentru elevii clasaaselor terminale. În
urma acestor evaluări s-au realizat planuri de măsuri remediale, menite să eficientizeze pregătirea pentru
examene. Totodată, au fost evaluate competenţele  lingvistice de comunicare orală în limba română ale elevilor
de clasa a XII-a, proba desfăşurându-se în conformitate cu metodologiadesfăşurării examenului de bacalaureat,
proba A. Din comisiile de evaluare a probelor de competențe lingvistice, desfășurate în liceul nostru în iunie,
2015, au făcut parte doamnele prof. Liliana Balan, Dana Trocin, Anca Varga, Manuela Muscă.
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Doamnele profesoare Liliana Balan și anca Varga au participat în calitate de profesori evaluatori la
etapa locală a Olimpiadei de limba și literatura română, iar doamna profesoară Liliana Balan a făcut parte din
comisia de alcătuire a subiectelor Olimpiadei de limba și literatura română pentru etapele locală și județeană.
De asemenea, doamna profesoară Liliana Balan a participat în calitate de evaluator la etapele județene ale
concursurilor: Olimpiada de limba și literatura română, Concursul Revistelor Școlare și Condei de jurnalist.

Pregătirea pentru examenele naționale a constituit o prioritate pentru profesorii de limba și literatura
română în semestrul al doilea al anului școlar 2014/2015. Astfel, doamnele profesoare Manuela Muscă și Dana
Trocin (pentru clasa a VIII-a) și Anca Varga, Manuela Muscă și Dana Trocin (pentru liceu), au continuat
pregătirea suplimentară pentru examenele naționale, conform orarului stabilit. Rezultatele elevilor colegiului
nostru la examenele naționale fiind, și în acest an, bune și foarte bune.

În ceea ce privește participarea la concursuri și olimpiade școlare, revista colegiului, Noi, a obținut și
anul acesta titlul de Laureat Național la Concursul Național de Reviste Școlare și Jurnalism, desfășurat la
București, în iunie 2015. (profesori coordonatori: Liliana Balan, Manuela Muscă, Dana Trocin și Anca
Dăscăliuc), elevii Bulea Andreea și Gorea Alexandru participând la Tabăra Revistelor Școlare, Muncel, județul
Iași.

De asemenea, echipajul format din elevii Melinte Alexandru, clasa a XII-a D și Lupu Manuel, clasa a
XII-a D a obținut premiul al III-lea la etapa națională a Festivalului Național  Video Art pentru liceeni -
secțiunea film de scurtmetraj (prof. coordonator, Dana Trocin). La concursul național de creație literarăTinere
condeie-etapa județeană, au obținut premii elevii: Deacu Daniel , clasa aVIII-a B, Premiul I-secțiunea
Poezie,Gorea Alexandru, clasa aXI-a D, Premiul  al II-lea-secțiunea Poezie, Lupu Manuel Andrei, clasa a XII-
a D, Premiul  al II-lea-secțiunea Poezie, Balan Ioana, clasa a XI-a  D, Premiul  al II-lea-secțiunea Proză,
Dragnea Maria, clasa a IX-a D, Mențiune-secțiunea Proză (prof. coordonator, Dana Trocin). Elevi coordonați
de doamna profesoară Dana Trocin au obținut premii și la Concursul național de arhitectură, arte plastice și
literatură -Povestiri din urbea  veche  ,,Călător pedrum de țară”, ediția a VIII-a, 20 mai 2015-secțiunea
Literatură: Premiul al II-lea: Constandache Ciprian, clasa aVIII-a B, Dragnea Maria, clasa a IX-a D, Premiul
al III-lea: Mareș Andrada, clasa a XI-a C, Mențiune:Graur Nicoleta, clasa a IX-a D, Roșu Georgiana, clasa a
IX-a D, Solovăstru Ana Maria, clasa a IX-a D. Eleva Rusu-Sadovei Ioana, clasaa VIII-a B a obținut un Premiu
special la Concursul de lectură organizat de Biblioteca Județeană I. G. Sbierea (prof. coordonator, Dana
Trocin).

Dezvoltarea competențelor de lectură a constituit o altă prioritate pentru catedra de limba și literatura
română și în semestrul al II-lea al anului școlar 2014/2015. În acest sens, profesorii de limba și literatura
română au continuat proiectele cercurilor de lectură începute în semestrul I:Livrovorii (prof. coordonator
Liliana Balan), Cartea cu jucării (prof. coordonator Dana Trocin), Micul cititor și Învățăm să fim jurnaliști
(prof. Sabina Roman). De asemenea, doamna profesoară Liliana Balan, în colaborare cu Biblioteca liceului a
organizat, cu ocazia zilei de 23 aprilie, ziua mondială a cărții, o acțiune de promovare a lecturii, Ziua cărților
deschise.

În luna aprilie, în cadrul săptămânii Școala altfel, toți membrii catedrei au propus și desfășurat
activități variate, cu scopul de a sublinia importanța lecturii de plăcere, a re -lecturii, a lecturii critice și
creative, a apropierii de carte, a depășirii cercului strâmt al obligațiilor școlare. Dintre tipurile de activități care
au avut loc în această perioadă, se pot aminti: vizionare de piese de teatru, vizionare de film, atelier de teatru,
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atelier de creație, șezătoare literară, dezbateri, atelier de recondiționare de carte, concurs de recitare, de creație,
excursii tematice, desfășurate atât cu elevii de gimnaziu, cât și cu cei de liceu.

Perfecționarea și autoperfecționarea au fost și în acest semestru obiective esențiale pentru membrii
catedrei de limba și literatura română, care au participat la cercurile pedagogice și la activitățile metodice
organizate în cadrul catedrei. Doamna profesoară Anca Varga a obținut, în urma efectuării inspecțiilor finale și
a susțierii publice, gradul didactic I, iar doamna profesoară Liliana Balan a obținut gradul didactic I în urma
echivalării titlului de doctor în filologie.

Prin activitatea desfășurată, nu numai în timpul celui de al II-lea semestru, ci în întreg anul școlar 2014-
2015, membrii catedrei de limba și literatura română au demonstrat că sunt interesați să aplice metode şi
strategii didactice care vizează stimularea creativităţii, centrarea demersului instructiv-educativ pe elev și
învăţarea interactiv-creativă, aspecte care s-au reflectat și în rezultatele obținute de elevii noștri la examenele
naționale.

Catedra de limbi moderne a desfăşurat în semestrul II o activitate susţinută, în conformitate cu
programa şcolară, cu planul managerial al Colegiului de Arta Ciprian Porumbescu şi cu recomandările pe linie
de specialitate. Au fost urmarite :

 parcurgerea integrală şi ritmică a materiei, la toate clasaasele şi specialităţile, conform planificărilor
semestriale şi obiectivelor propuse ; folosirea unui adecvat material didactic;

 aplicarea unor metode active, intens participative,
 antrenarea unui număr mare de elevi în pregătirea concursurilor şi olimpiadelor şcolare.
Toți membrii catedrei si-au elaborat portofoliile personale pe care le-au îmbogăţit cu materiale auxiliare de

predare şi evaluare (teste inițiale, teste de evaluare sumativă, fişe de lucru, imagini, prezentări în Power Point,
CD-uri, DVD-uri) ;

Pregătirea pentru examenele de Competenţe lingvistice a fost realizată săptămânal, în funcție de  un
program bine stabilit, cu o tematică proprie, corespunzătoare programelor de limba engleză şi franceză de către
toți profesorii colectivului de catedră.

In procesul de predare s-au folosit abordări metodice moderne, dobândite la cursurile de formare continuă,
cum ar fi punerea accentului pe scopurile si calitatea comunicării în cadrul orelor de lb. moderne, corelarea
interacţiunilor profesor – elev şi a celor între elevi cu aspecte ale comunicării reale, prin metode care să
dezvolte competenţele lingvistice necesare pentru o comunicare adecvată situaţional şi acceptată social, prin
însuşirea de cunoştinte, deprinderi, şi atitudini specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul
European Comun de Referință.

Profesorii de limbi moderne s-au implicat activ în :
 activitățile de specialitate : consfătuiri didactice, ședințe de catedră, cercuri pedagogice, ședințe la ISJ

SV cu profesorii metodiști,  inspectii metodice curente si speciale efectuate de prof. metodisti Petronela
Munteanu si Bejinariu Alexandra, coordonare de practica pedagogica - prof Dascaliuc Anca si
Munteanu Petronela.

Îndrumarea și pregătirea elevilor la  examene si la concursurile școlare:
 Evaluarea competentelor lingvistice – Bacalaureat 2015;
 Olimpiada de limba franceză, prof au participat in comisii de organizare si de elaborare de subiecte;
 Concursul Cangurul lingvist;
 Concursul Internațional de matematică în limba franceză Mathématiques sans frontières;
 Concursul Dictée Jeune, VII-ème édition, Dictée Lavalloise,  Premiul I- Zalischi Ioana aX-a D si

Premiul II- Cristina Curca a X-a D;
 Concursul Fête de la musique, desfasurat la USV, clasa a V-a A, mentiune I.
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Au fost susținute comunicări, referate si recenzii în cadrul Comisiei metodice de limbi moderne
pentru  promovarea unei didactici  moderne - lecție demonstrativa sustinuta de dna prof Gabriela Hisem.

Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, participarea la acțiuni de voluntariat :
 Organizarea acțiunii de voluntariat Dăruind vei dobîndi, organizată de  Asociația Euroactiv  și -Palatul

Copiilor Suceava (Premiul Trubadurii Creanga Ana din clasa a V-A);
 Organizarea acțiunii de voluntariat Marșul împotriva violenței, consumului de alcool, organizat în

colaborare cu Asociația Euroactiv, IȘJ Sv și Palatul Copiilor Suceava;
 Organizarea concursului judetean Vocea Bucovinei, organizat în colaborare cu Asociația Euroactiv, IȘJ

Sv și Palatul Copiilor Suceava și desfasurat la Iulius Mall Suceava, iunie 2015;
 Organizarea spectacolului Francofête, Colegiul de Arta Ciprian Porumbescu, Suceava, martie 2015;
 Organizarea acțiunii Primăvara poeților – In inima artelor, desfasurat la Colegiul de Arta Ciprian

Porumbescu, Suceava, martie 2015;
 La finalul acestor evenimente francofone, Flash mobul pe ritmuri à la française a fost o invitație

adresată tuturor francofililor și francofonilor suceveni in fața Casei de Cultură a Sindicatelor, Suceava ,
Mai 2015 ;

 Manifestarile prilejuite de Ziua Europei au cunoscut un autentic succes ; au participat alături de părinți
elevii Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu Suceava la expoziții, spectacole desfășurate la Colegiul
de Artă Ciprian Porumbescu Suceava  si  la Biroul francez - Casa Prieteniei.

CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII
ȘCOLARE

Coordonarea unor parteneriate educationale cu institutiile: Asociația Euroactiv, IȘJ Suceava  și Palatul
Copiilor Suceava, Biroul Francez, Casa prieteniei Suceava;

Membri  (Alexandra Bejinaru si Petronela Munteanu) in proiectul interregional  realizat de catre
profesori de limba franceza din judetele Suceava si Timis – Multiculturalitatea, bogatie lasata de inaintasi;

Profesori evaluatori (Alexandra Bejinaru si Petronela Munteanu) în comisia de examinare inspectia la
clasa, Titularizare 2015 ;

Organizarea Festivalului Județean Soyons Francophones, la Gura Humorului, martie 2015;
Coordonarea Clasaubului francofon, organizat în colaborare cu Asociația Euroactiv, IȘJ Sv și Palatul

Copiilor Suceava.
Proiectele ,,Pași spre bibliotecă”  și ,, Ajutor la teme”, desfășurate la Biblioteca Bucovinei

,,I.G.Sbiera”, Suceava, au fost coordonate de dna. Prof. Gabriela Hisem.
Asadar, la nivelul catedrei de limbi  moderne exista un colectiv didactic bine pregătit, cu grade

didactice şi experienţă profesională, dornic de afirmare, implicat activ în activităţi variate, preocupat de
perfecţionarea continuă . Si in acest semestru s-a remarcat un interes crescut in promovarea  şi  încurajarea
activităţilor  în  echipă, in formarea unei culturi organizaţionale care să stimuleze comunicarea deschisă,
participarea şi inovaţia.

Aria curriculară „Om şi societate”, în semestrul al II lea al anului şcolar 2014-2015, şi-a centrat
activitatea pe problemele de conţinut ale învăţământului în general şi ale actului didactic în special, acordând
atenţie ansamblului de cunoştinţe , abilităţi intelectuale şi modelelor atitudinale şi comportamentale în scopul
formării unor personalităţi armonioase în concordanţă cu cerinţele actuale şi viitoare ale dezvoltării societăţii.

Astfel, toţi colegii au avut permanent în vedere strategii de instruire, moduri şi forme de organizare a
procesului de învăţământ, proiectarea activităţii de predare-învăţare, evaluarea rezultatelor învăţării, ca şi
relaţiile profesor-elev privite ca un factor de stimulare a activităţii didactice.

Activitatea şi acţiunile desfăşurate în cadrul ariei curriculare au răspuns unor obiective precum :
stabilirea cadrului organizatoric ; perfecţionarea metodelor de predare-învăţare; ridicarea nivelului de pregătire
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a elevilor şi evaluarea acestora.  S-a ţinut cont de identificarea obiectivelor, selectarea conţinuturilor, analiza
resurselor, determinarea activităţii de învăţare, stabilirea instrumentelor de evaluare.

În cadrul Comisiei Metodice au avut loc unele activităţi metodico-didactice. Astfel, în luna martie
doamna profesoară Cardaş Liliana a prezentat referatul cu tema: „Strategii didactice moderne în predarea
Istorii”. În luna mai doamna profesoară Munteanu Ana Maria a susţinut o oră demonstrativă la clasa a V a B
cu titlul „Sărbători cu dată schimbătoare”, iar doamna profesoară Golea Simona a prezentat referatul cu tema
„Înălţarea Domnului Hristos la Cer”. În urma orei demonstrative susţinute s-au desprins următoarele
conclasauzii:

- A fost utilizată comunicarea eficientă şi limbajul de specialitate.
- Elevii cunosc şi folosesc corect termenii de specialitate.
- Utilizarea unor strategii didactice adecvate în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor.
- Folosirea unor metode de învăţământ moderne: conversaţia euristică, problematizarea,

argumentaţia.
Cadrele didactice din cadrul ariei curriculare Om şi Societate sunt preocupate de pregătirea elevilor

pentru examenele naţionale, în acest sens existând un orar foarte bine elaborat pentru pregătirea suplimentară
a elevilor de către profesorii direct implicaţi: doamna profesoară Cardaş Liliana, domnul profesor Gorea
Petru, doamna profesoară Grama Doina, doamna profesoară Derviş Cecilia, domnişoara profesoară Coclasaici
Izabela, domnul profesor Lazăr Radu. Munca şi preocuparea lor au fost pe deplin răsplătite de rezultatele
obţinute de către elevi la aceste examene: cca. 98% dintre elevi au promovat.

Fiecare profesor din cadrul comisiei metodice Om şi Societate a fost preocupat şi de activităţile
extraşcolare şi extra curriculare, implicându-se activ şi dinamic în programul „Şcoala altfel”, „Ziua Europei”,
etc.

Doamna profesoară Cardaş Liliana a desfăşurat următoarele activităţi:
 Proiect Educaţional „9 Mai – Ziua Europei, 9 Mai – Ziua Independenţei” în colaborare cu Catedra de

Limbi Străine, care s-a bucurat de aprecierea elevilor, părinţilor şi a profesorilor care au asistat;
Domnul profesor Gorea Petru a desfăşurat următoarele activităţi:

 27 martie - Unirea Basarabiei, cu regatul României, referate ale elevilor
 9 mai - Ziua Europei - dezbatere, referate ale elevilor.
 14 mai - Inclasauderea elementelor de tratare diferenţiată a elevilor în proiectarea didactică - referat la

Cercul Profesorilor de Istorie.
Domnişoara profesoară Coclasaici Isabela a desfăşurat următoarele activităţi:
 „Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă din orizontul local” – februarie 2015;
 „Pro energie verde” – martie 2015;
 „Apa, factor esenţial în echilibrul mediului” – aprilie 2015
 „O fereastră deschisă spre Europa” – mai 2015.
Profesorii din Catedra de Religie au continuat parteneriatul început cu mai mulţi ani în urmă cu

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, primindu-se în mod regulat Revista „Biserica din sufletul copiilor”,
destinată elevilor din clasaasele primare şi gimnaziale. În urma acestui parteneriat, eleva Cimpoi Diana din
clasa a IV a B, coordonată de domnişoara profesoară Munteanu Ana Maria, participând la concursurile de
icoane lansate în paginile revistei, a obţinut un premiu I si o menţiune.

Sub îndrumarea aceleiaşi domnişoare profesoare, eleva Graur Nicoleta din clasa a IX a D a obţinut premiul
al II lea la Olimpiada de Religie, faza pe judeţ, organizată la Colegiul Naţional Ştefan cel Mare.

Domnişoara profesoară Munteanu Anamaria împreună cu o parte a elevilor de la Colegiul de Artă a
desfăşurat activităţi caritabile la Centrul de Plasament Speranţa, precum şi la Spitalul Judeţean Suceava,
secţiile Pediatrie, Chirurgie infantilă şi Oncologie, activităţi organizate în luna aprilie 2015, în spiritul
Sărbătorilor Pascale.
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Comisia metodică Om şi Societate are o echipă de dascăli dedicată întru totul activităţii educaţionale,
preocupată în permanenţă de instruirea elevilor, dar şi de propria formare şi perfecţionare. Activitatea
Comisiei Om şi Societate în întreg anul şcolar 2014-2015 a fost una plină de realizări şi satisfacţii.

În semestrul al II- lea al anului școlar 2014-2015 profesorii din catedra de matematică – informatică
din colegiu au îmbinat în mod riguros cerințele planificării cu nevoile și cu posibilităților elevilor. Proiectarea
activității semestriale a fost efectuată în termenele stabilite de comisia metodică ținând cont de temele
deficitare, dar și dorința elevilor de a cunoaște anumite tematici. Profesorii au folosit la lecții materiale
didactice personale: desene, planșe, machete, materiale din literatura de specialitate, mai ales cele aflate pe
internet.

Realizarea activității didactice a fost finalizată prin proiecte didactice, schițe ale lecțiilor, lecții în
concordanță cu achizițiile pe care le dețineau elevii prin învățarea în clasaasă și munca independentă de acasă.
Domnul profesor Florea Sabin folosește în predare calculatorul, DVD-ul, softuri EDU și  Geogebra.

Evaluarea rezultatelor învățării a fost realizate prin teste periodice la lecții, teste semestriale și finale
conform planificării activităților din semestrul al II- lea. Doamnele profesoare Hrab Carmen și Posastiuc Doina
au conceput subiecte pentru simularea examenului de competențe digitale la  disciplina TIC clasa a XII – a,
domnii profesori Wamsiedel Arnold și Sabin Florea  au întocmit subiecte pentru simularea examenelor
naționale la clasa a VI- a și a VIII-a.

Referitor la ”Managementul carierei și dezvoltării profesionale” trebuie subliniat faptul că domnul
profesor  Hrețcanu  Ciprian în perioada februarie – august 2015 a fost în concediu de studii pentru finalizarea
tezei de doctorat, timp în care a participat la o serie de conferințe internaționale și a publicat o serie de articole
de specialitate în cunoscute reviste internaționale. Pentru perfecționarea studiilor, în data  de 27 februarie 2015
a susținut în fața comisiei de specialitate, al treilea raport de cercetare doctorală, obținând calificativul ”Foarte
Bine”.

Doamna profesoară Hrab Carmen a susținut în cadrul cercului metodic al profesorilor de informatică
din 22 mai 2015 o activitate demonstrativă la clasa a VI –a cu tema: ”Importarea, gruparea și exportarea
obiectelor inskape” și un referat cu tema: ”Grafică vectorială”, iar în cadrul colectivului de catedră din școală,
referatul cu tema: ”Implementarea șirului de caractere în limbajul C++”.

Doamna profesoară Posastiuc Doina în cadrul catedrei a susținut referatul cu tema:”Învățarea centrată
pe elev – Metode active de învățare”. Domnii profesori Spoială Radu și Sabin Florea au susținut  au susținut
lecții demonstrative foarte apreciate de colegi.

Membrii catedrei au participat activ la toate ședințele comisiei metodice, la cercul pedagogic de
specialitate, au întocmit subiecte pentru concursurile și olimpiadele de  matematică sau informatică, au fost
profesori supraveghetori sau evaluatori la examenele naționale, au participat și organizat activități
extracurriculare și acțiuni de voluntariat cu elevii școlii.

La Concursul internațional ”Matematiques sans frontières”domnul profesor Florea Sabin a obținut trei
premii I și un premiu II cu clasaasele a IX –a D, a VIII-a A, a VI-a A și a V –a B.

La olimpiada de matematică etapa locală rezultatele au fost mediocre. La examenul de evaluare
națională de la clasaasele a VIII –a, procentul de promovabilitate a fost peste 90%, deci un procent foarte bun.

Comisia metodică Științe și Educație fizică și Sport în semestrul al II-lea și-a desfășurat activitatea
în conformitate cu Planul managerial, întocmit la începutul anului școlar 2014- 2015.
Lecțiile au fost parcurse conform programei școlare și planificărilor calendaristice. Toți membrii comisiei au
utilizat metode de predare - învățare – evaluare  activ participative, centrate pe elev, punând accent pe
caracterul practic al lecției. Elevii au fost tratați diferențiat conform particularităților de vârstă și individuale,
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prin implicarea lor în activități de învățare cu grad de dificultate diferit. S-au utilizat materiale didactice
atractive, softurile educaționale AEL, filme documentare, etc. S-a urmărit creșterea interesului elevilor pentru
disciplinele din această comisie prin implicarea lor în diferite proiecte, parteneriate și concursuri școlare.
Progresul elevilor a fost monitorizat permanent prin aplicarea periodică a testelor de evaluare curentă și la
sfârșitul semestrului s-a aplicat Testareasumativă.Toți membrii comisiei au participat la ședințele Com isiei
metodice și la Cercurile pedagogice.

Doamnele profesoare de educație fizică și sport, Petrovici  Corina și Sasu Carmen, au participat la
Concursul Județean de Atletism, în data de 15 mai 2015 și au obținut următoarele premii:

 elevul  Drehuță Florin din clasa a VIII a B, îndrumat de doamna profesoară Sasu Carmen, a obținut 2
premii I și 1 premiu II, la probele de 100 m și 200 m plat și săritura în lungime.

 elevul Nistiriuc Daniel din clasa a  IX a C, îndrumat de doamna profesoară Sasu Carmen, a obținut
premiul III, la săritura în lungime.

 elevul Buleu Costel din clasa a XI a D, îndrumat de doamna profesoară Petrovici Corina a obținut
Mențiune, la săritura în lungime.
Tot Catedra de Educație fizică și sport a organizat la nivel de școală, în data de 13mai 2015,

Campionatul de Fotbal „Cupa Absolventului” și în data de 01 iunie 2015 „Cupa 1 iunie”, unde au fost premiați
cel mai bun tehnic jucător, cel mai bun debutant și cel mai bun coșgheter.

În cadrul ședinței Comisiei metodice Științe și Educație fizică și Sport , doamna profesoară Petrovici
Corina a  prezentat referatul cu tema „Evaluarea elevilor la orele de Educație fizică și sport”  și doamna
profesoară Ventoniuc Nicoleta a prezentat referatul cu tema „Proiectul în lecția de biologie”.

În săptămâna „Școala Altfel” doamna profesoară Ventoniuc Nicoleta a fost coordonatoarea
proiectului „O incursiune în Țara Maramureșului” în parteneriat cu Parcul Național Munții Rodnei.
La Concursul județean „Natura ne aseamănă, educația ne deosebește” din 13 iunie 2015, sub îndrumarea
doamnei profesoare de biologie Ventoniuc Nicoleta, următorii elevi au obținut următoarele premii:

 Premiul II – Crețu Alexandra și Pintilei Anamaria clasa a V- a A, pentru proiectul cu tema „Animalele
din zona polară”

 Mențiune – Bejenar Nectarie clasa a V- a B, pentru proiectul cu tema „Liliecii – maeștrii ecolocației
aeriene”.

Toți membrii comisiei s-au implicat în proiectul „Și gestul tău contează”, activitate desfășurată cu
ocazia Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător – 5 iunie 2015.

Domnul profesor de fizică Nesteriuc Gheorghe și doamna profesoară de biologie Ventoniuc Nicoleta
au fost profesori evaluatori la Evaluarea Națională la clasa a VI- a.
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Activitatea metodică şi de proiectare a activităţii curriculare de la catedra de arte vizuale s-a
concretizat prin alcătuirea la timp şi în totalitate a planificărilor semestriale şi a celor anuale precum si a
tuturor criteriilor de evaluare intersemestrială, anuală şi a competenţelor profesionale, conform programelor
şcolare şi normativelor în vigoare .

 Colectivul catedrei s-a implicat în conceperea subiectelor, temelor şi criteriilor de evaluare pentru toate
activităţile desfăşurate pe parcursul acestui semestru, cu caracter curricular sau extracurricular.

 De asemenea, colectivul catedrei a organizat sesiunile de examene de admitere pentru probele de
specialitate, cu tot ce înseamnă aceasta: spaţii, mobilier specific,suport de lucru, supraveghere, comisii
de evaluare..

 Pentru optimizarea activităţii şi ofertei educaţionale pentru atragerea unui număr mai mare de elevi în
cadrul sectiilor de specialitate, s-a participat la Targul educational cu oferta educationala a colegiului
prin profesorii Chisca Irinel, Bliortu Roxana, Chifan Catalin, Luca Catalin.

Colaborări şi parteneriate

În cadrul activităţilor cu caracter  curricular şi extracurricular, am derulat o serie de contracte,
parteneriate şi convenţii de colaborare, concretizate în rezultate materiale sau aprecieri deosebite pe care
partenerii noştri le-au exprimat în diferite momente. Asfel, în urma aceptor colaborări cu: Muzeul Bucovinei și
Biblioteca "I.G.Sbiera" Suceava, care s-au concretizat în câteva dintre acţiunile noastre, cum ar fi:

 Expozitie de pictura, grafica si fotografie a elevilor din clasa a X- a E  la Biblioteca I.G. Sbiera Suceava
(prof. coordonator Catalin Alexandru Chifan)

 Împreună cu Gradinta particulara Sf.Ioan d-na profesoara Bliortu Roxana a întocmit, organizat şi
derulat, un proiect de voluntariat denumit: „Scoala de vara” ( sectia icoana pe lemn) destinat elevilor de
toate varstele care doresc sa invete etapele de lucru pentru realizarea unei icoane pe lemn( august 2015)

 D-na profesoara Bliortu Roxana a avut o colaborare in luna iulie cu revista „Biserica din sufletul
copilului”, fiind coordonator in tabara de pictura din cadrul concursului organizat de revista.
Alte activitati extracurriculare desfasurate de d-na profesoara Bliortu Roxana:

 Excursia de documentare de o zi în județul Neamț
 Excursia din saptamana „Scoala altfel”, de trei zile din Maramures
 „Traditii pascale romanesti” organizat de Gradinita Sf. Ioan cel nou de la Suceava
 Participarea in cadrul comisiei de jurizare a concursului judetean „ Taramul de vis”.

Domnisoara profesoara Schipor Raluca a desfasurat urmatoarele activitati:

 Implicarea în cadrul Proiectului Educaţional – Festivalul „Serbările primăverii” –CONCURS
NAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ de creaţii plastice „Geometrie florală”, Ploiești,
Prahova, înscris în C.A.E.R.I. 2015, poziţia 1195, ediția a VI-a, mai 2015 (inclasausiv parteneriat
încheiat între cele două instituții); Am incheiat, ca reprezentant al Colegiului de Artă, un protocol de
parteneriat in cadrul Proiectului Educațional Național Festivalul “Serbările Primăverii” ,  ediția a VI-a,
2015. Menționez că în cadrul acestui concurs național cu participare internațională elevii coordonați de
d-l prof. Luca Catalin au obținut 6 premii I.

 Participarea cu lucrări ale elevilor în cadrul Proiectului Educațional Interjudețean “Primăvara, anotimp
al bucuriei!”, jud. Prahova, Ediția a IV-a – înscris în CAERI 2015 la poziția 1170, organizat cu sprijinul
Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Liceul “Simion Stolnicu”, orașul Comarnic, jud. Prahova
(protocol de parteneriat); Am desfășurat activitate de coordonare și voluntariat în cadrul Proiectului
Educațional Interjudețean “Primăvara, anotimp al bucuriei!”, jud. Prahova, Ediția a IV-a – înscris în
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CAERI 2015 la poziția 1170, organizat cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice,
Liceul “Simion Stolnicu”, orașul Comarnic, jud. Prahova. De asemenea, s-a încheiat un protocol de
parteneriat cu Liceul “Simion Stolnicu”, orașul Comarnic, jud. Prahova, în cadrul Proiectului
Educațional Interjudețean “Primăvara, anotimp al bucuriei!”. În cadrul concursului organizat s-a obținut
un premiu I.

 Participarea la Tabăra de creaţie „Micii iconari”, Ediţia a IV-a, Adâncata, în parteneriat cu
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor (circa 90 de elevi participanţi). Colaborare în cadrul proiectului cu
prof. Anastasiu Florentina – Sc. Gen. III, prof. Mitu Daniela și prof. Iulia Buraciuc– Colegiul de Artă
„C. Porumbescu” (iunie- iulie 2015). Finalizarea taberei a fost marcată de o expoziţie amplă la
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava şi Parohia Adâncata 2, beneficiind de o vizibilă susţinere din
partea presei locale (Cromtel TV Rădăuți, Plus TV, Bucovina TV, Monitorul de Suceava).

 Domnul profesor Asimionesei Iulian a incheiat parteneriate cu:
 Centrul Scolar de Educatie Inclasauziva, Suceava - Proiectul de tip voluntariat pentru categorii sociale

defavorizate (pictura murala din incinta internatului si scolii CSEI);
 Cu Gradinita "Gulliver" - dezvoltarea tehnicilor de predare a tehnicilor artistice copiilor prescolari
 Parteneriatul cu Shopping City Suceava  s-a concretizat in expozitia  cu elevii clasaasei a XI - a B

coordonati de doamna profesoara Miron Oana. (iunie 2015)
Programe şi proiecte

Domnisoara profesoara Schipor Raluca a organizat împreună cu d-na prof. Iulia Buraciuc, a doua editie
a “Târgului de Mărțișor”, din cadrul proiectului “Mărțisorul – între tradiție și artă”, perioada
februarie – martie 2015. Proiectul a fost desfășurat cu sprijinul Casei de Cultură a Studenților Suceava și
a  Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Scopul principal al proiectului a constituit promovarea
tradițiilor, dar și a performanței în artă.

Domnisoara profesoara Schipor Raluca a participat, alături de Casa de Cultură a Studenților Suceava, la
Festivalul Interetnic “Cultură în parc”, proiect autorizat de Asociația Ghizilor din Bucovina și finanțat prin
programul „Promovarea Diversității în Cultură și Artă în cadrul patrimoniului cultural european” – EEA Grants,
Ministerul Culturii. În cadrul acestui festival am contribuit atât la buna desfășurare a activitaților, cât și la
promovarea imaginii Colegiului de Artă prin organizarea unei expoziții în aer liber (elevii Bologa Diana Ștefania,
clasa a VII-a B și Ungureanu Nicolae Titus, clasa a XI-a C). Domnisoara profesoara Schipor Raluca a participat
la seminarul Lions Quest – Life Skills, organizat de Clasaubul Lions România, District 124, mai 2015.

Proiectele educaţionale derulate împreună cu alte instituţii şi  unităţi şcolare s-au concretizat în: Rezultate la
concursurile de specialitate, obtinute de domnisoara profesoara Schipor Raluca,   la nivel local („Vis de copil in
casa bunicilor”, Suceava- 9 premii și mențiuni), judetean (Faza județeană a Concursului „Children Know Peace”
– 6 premii și mențiuni, national („Margareta Sterian” – Buzău – 3 premii, Concurs “Așa a fost la Unire” Brăila –
3 premii, “Primăvara Artelor”, Bacău – 2 premii, Concurs interjudețean Prahova – 1 premiu), Concursuri
naționale cu participare internațională („Fantasticul din mine si din afara mea” – Arad, 3 premii; “Geometrie
florală”, Ploiești, 6 premii), Concursul International de Afişe pentru Pace organizat de Lions Clasaub
International Tema " PACE, IUBIRE SI INTELEGERE"- "Peace, Love and Understanding", Marele Premiu,
același elev fiind distins cu Merit Award la nivel internațional . Premii obţinute prin participarea cu lucrări ale
elevilor claselor a II-a, a III-a, a V-a și a VI-a în cadrul Concursului Naţional de Arte Vizuale „Margareta
Sterian”, Buzău,  ediţia a V-a (martie 2015):

 Premiul III – Araujo Regado Guilherme (secţiunea grafică), clasa a VI-a
 Premiul III – Stoenescu Anubis Clasaaudia (secţiunea grafică), clasa a III-a
 Menţiune – Constandache Emilia (secţiunea grafică), clasa a II-a
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Premii obţinute prin participarea cu lucrări de grafică ale elevilor la Concursul Internaţional
„Fantasticul din mine şi din afara mea”, ediţia a XIV-a, Arad, organizat de Liceul de Artă „Sabin Drăgoi”, în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad şi Centrul Cultural Judeţean Arad (aprilie 2015).:

 Premiul II - Stoenescu Anubis Clasaaudia, clasa a III-a
 Premiul II – Şendrea Alexandra, clasa a VI-a
 Menţiune – Purici Emanuel, clasa a VI-a

Participarea la Concursul Național “Așa a Fost la Unire”, din cadrul Proiectului Național “În Unire stă
puterea”, cuprins în CAER, Brăila, ianuarie 2015, edițiaV-a. Premii obținute:

 Premiul I – Stoenescu Anubis Clasaaudia, clasa a III-a
 Premiul I – Constandache Emilia, clasa a II-a
 Premiul I – Manolache Matei Ștefan, clasa a II-a

Participarea cu lucrări ale elevilor din clasaasele a II-a, a III-a, a V-a și a VI-a la concursul organizat de
Muzeul Satului Bucovinean cu tema „Vis de copil în casa bunicilor ”, ediția a XIX-a, iunie 2015. Premii
obţinute:

 Premiul I (pictură) – Stoenescu Anubis Claudia, clasa a III-a
 Premiul I (grafică) – Drăgoi Magdalena, clasa a V-a
 Premiul II (grafică) - Șendrea Alexandra, clasa VI-a
 Premiul III (grafică) – Araujo Regado Guilherme, clasa a VI-a
 Mențiuni – Bologa Diana Ștefania, clasa a VI-a, (pictură), Croitor Evelina, clasaa  VI-a (grafică)

Hirghiligiu Cipriana Crina, clasa a V-a (grafică), Groza Petrică, clasa a V-a (pictură), Papuc Ioana
Alexandra, clasa a III-a (grafică)
Premii obținute prin participarea cu lucrări ale elevilor la Concursul Național “PRIMĂVARA

ARTELOR”, Bacău, ediția a VIII-a, 22-23 mai 2015.:
 Premiul I (secțiunea grafică) – Drăgoi Magdalena, clasa a V-a
 Premiul I (secțiunea pictură) – Camilar Alexandra Florentina, clasa A V-a

Implicarea în cadrul Proiectului Educaţional – Festivalul „Serbările primăverii” –CONCURS
NAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ de creaţii plastice „Geometrie florală”, Ploiești,
Prahova, înscris în C.A.E.R.I. 2015, poziţia 1195, ediția a VI-a, mai 2015 (inclasausiv protocol de parteneriat
încheiat între cele două instituții);

 Premiul I – Constandache Emilia – clasa a II-a
 Premiul I – Manolache Matei Ștefan – clasa a II-a
 Premiul I – Onofrei Anastasia – clasa a III-a
 Premiul I – Drăgoi Magdalena – clasa a V-a
 Premiul I – Camilar Alexandra Florentina – clasa a V-a
 Premiul I – Groza Petrică – clasa a V-a

Participarea cu lucrări ale elevilor în cadrul Proiectului Educațional Interjudețean “Primăvara, anotimp al
bucuriei!”, jud. Prahova, Ediția a IV-a – înscris în CAERI 2015 la poziția 1170, organizat cu sprijinul
Ministerului Educației și Cercetării Știin țifice, Liceul “Simion Stolnicu”, orașul Comarnic, jud. Prahova
(protocol de parteneriat).

 Premiul I – Constandache Emilia – clasa a II-a (secțiunea pictură).
O preocupare constantă pe parcursul anului şcolar 2014-2015 a fost cea a participării  elevilor

domnului profesor Chisca Irinel, din grupele de clasa I a, a VII a şi a VIII a la “ Look and Learn international
children’s art  competitions. ” Londra, precum si participarea la Concursul de arte frumoase pentru copii,
Lidice Cehia - 27.02.2015 si la Expoziţia - concurs  “Vis de copil în casa bunicilor” ediţia a XIX a, 5 iunie
2015, Suceava unde s-au obtinut urmatoarele premii:

 Menţiune - Filipiuc Ioana Gabriela, clasa a VII a B
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 Menţiune - Vasiliu Maria Lavinia, clasa A VII a B
 Menţiune - Drăgoi Sara, clasa I-a
Tot la această Expozitie- concurs a participat si domnul profesor Chifan Catalin cu elevii clasei a Va B.

Premii obtinute de elevii coordonati de domnul profesor Asimionesei Iulian:
 Premiul I –Boca Maria (clasa aX-a), Balmoș AnaMaria (clasa a IX-a), Concursul NATIONAL de

pictura Ion Carp Fluerici
 Premiul II - Beltic Samuel (clasa a X-a), Busuioc Iulian (clasa a X-a), Fusa Roxana (clasa aIX-a),

Concursul NATIONAL de pictura Ion Carp Fluerici
 Premiul III – Ciotina Florin, (clasa a X-a), Fusa Roxana, (clasa a IX-a), Concursul NATIONAL de

pictura Ion Carp Fluerici
 Mentiuni – Gordin Georgiana (clasa aX-a), Stefan Luciana, (clasa a X-a), Ieremia Rebecca (clasa X-

a), Concursul NATIONAL de pictura Ion Carp Fluerici.
 Mentiune – Cimpoi Diana, concursul de afișe PEACE, LOVE and UNDERSTANDING, organizat de

Lions International Peace Poster Contest.

Premiile obtinute de elevii coordonati de doamna profesoara Ionescu Paslaru Pusa:

La concursul National de pictura ” Ion Carp Fluierici”:

 Premiul I – Arotaritei Codrut si Toma Ungureanu (clasa a VI – a), Rusu Sadovei Ioana,
Popescu Ana si Roman Gabriel (clasa a VIII – a)

 Premiul II – Constandache Cristian si Zhang Sabrina (clasa a VIII – a)
 Premiul III – Popesu Sara, Lupu Oana Maria, Mirmeci Diana, Coroama Paula  (clasa a VI – a),

Ursachi Denisa ( clasa a IX – a), Draghici Domnica, Falconi Beatrice, Muraru Ioana ( clasa a X
–a),

 Mentiuni – Lupu Florentina (clasa a VI – a), Cibotaru Oana Maria (clasa a IX –a).

La Concursul National "O ȘANSĂ A DUNĂRII ALBASTRE" s-au obtinut urmatoarele premii:
 Premiul II - Benchea Marian (Clasaa XI - a B) Prof. Ceica Loredana
 Dipome de participare: Știrbu Alexandra (Clasaa IX- a) Prof. Bliortu Roxana, Senciuc Catalina -

(Clasa a XI- a B) Prof. Ceica Loredana, Ciot Alexandra (Clasa a XI- a B) Prof.l Ceica Loredana,
Ciornei Alexandra - (Clasa A XI-A B) Prof. Ceica Loredana, Damian Cosmina- (Clasa a XI-a B) Prof.
Ceica Loredana.

La Olimpiada de Arte Vizuale, etapa judeteana s-au obtinut urmatoarele premii:
 Premiul I (pictura de sevalet)– Grigorean Evelina Maria (clasa a XII –a B), prof. Chifan Catalin,

Senciuc Catalina Andreia clasa a XI –a B), prof. Ceica Loredana
 Premiul I (arte textile) – Marcu (clasa a XII –a B), prof. Chifan Catalin
 Premiul I (pictura icoane) – Zalischi Oana Adriana (clasa a XII –a E), prof. Axinte Loredana
 Premiul I (conservare – restaurare) – Vrinceanu Crina Ioana (clasa a XII –a E), prof. Axinte

Loredana
 Premiul I ( proiectare ambientala) – Perdica Adrian (clasa a XII –a C), prof. Andriu Ion
 Premiul I (arhitectura) – Horga Bulgariu Emil (clasa a XII –a C), prof. Andriu Ion, Verciuc Catalin (

clasa a XI – a C), prof. Deacu Doru Florin
 Premiul I (design) – Holenciuc Teodora (clasa a XII –a C), prof. Morosan Niculai
 Premiul I (ceramica) – Damian Cosmina Mihaela (clasa a XI –a B), prof. Daneasa Mircea
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 Premiul I (grafica) – Tomasi Clasaaudia (clasa a XII –a B), prof. Rusu Sadovei Camelia

La Olimpiada Nationala de la Arad s-au obtinut urmatoarele premii:

 Premiul III (Pictura de icoana) - Florea Doina, clasa a XI-a E, prof. coordonator Axinte Loredana
 Mentiune ( Pictura de icoana) - Zalischi Oana clasa a XII-a E, prof. coordonator Axinte Loredana

Doamna profesoara  Miron Oana a obtinut urmatoarele premii cu elevii pe care i-a coordonat:

 Premiul I - Lupu Anamaria la Concursul Național ‚Ion Carp Fluierici” (mai 2015)
 Premiul II - Turturean Alexandra la Concursul Național „ Ion Carp Fluierici”
 Premiul III - Uzarchevici Ionut la Concursul Național ‚Ion Carp Fluierici”

La concursul „Povestiri din Urbea veche” cu tema : Calator pe drum de tara, editia a VIII – a, 20 mai
2015,  elevii coordonati de domnul profesor Baban Călin au obtinut urmatoarele premii:

 Premiul III (sectiunea arhitectura)-Verciuc Catalin Ionut si Hrenciuc Gabriela Andra (clasaa XI-a)
 Mentiune (sectiunea arhitectura) – Andries Andreea Minodora (clasa a XI – a C).

Activitatea metodică a catedrei a însemnat participarea la cercurile pedagogice ale profesorilor de
educație plastică din județ si din cadrul școlii noastre. In luna iunie doamna profesoara Miron Oana a tinut  in
colegiul nostru Cercul pedagogic cu tema "Barocul si Renasterea" analiza comparativa.
Comisia metodică a avut întâlniri de lucru și organizare a activității de la catedră, întâlniri la care am stabilit
comisiile de lucru pentru Olimpiada de profil, competițiile la care pot participa elevii, precum și alte aspecte
ale activităților didactice. Impreuna cu colegii din catedra s-a organizat programul de pregătire al elevilor
pentru Olimpiadă, pentru admitere și pentru verificările finale sau competențele profesionale. In datele de
12.03.2015 şi 17.05.2015  domnul profesor  Chisca Irinel a tinut lecţii deschise cu caracter demonstrativ în
vederea obţinerii examenului de definitivat, iar in luna mai domnul profesor Luca Catalin a sustinut inspectia
curenta 1, in vederea depunerii dosarului pentru gradul didactic II.

Trebuie amintita si participarea profesorilor Morosan Niculai, Miron Oana, Ceica Loredana, Chifan
Catalin si Luca Catalin la Forumul Intenational de la Chisinau, unde colegii nostri au prezentat o serie de
referate ce cuprindeau activitatea desfasurata in cadrul proiectului multicultural organizat de partenerii nostri
din Republica Moldova si Ucraina. Aceasta activitate a fost un real succes, drept urmare partenerii nostri au
înaintat alte propuneri de colaborare cu Colegiul nostru.

Participarea colegilor din catedra de arte vizuale la evenimentele importante ale colegiului, precum
Olimpiada Nationala de interpretare instrumentala si „ Lira de aur ” demonstreaza inca o data ca o buna
colaborare intre sectiile de muzica si cele de arte vizuale nu poate duce decat la rezultate bune si foarte bune.
Amintesc aici pe domnul profesor Morosan Niculai, doamna profesoara Bliortu Roxana si domnul profesor
Luca Catalin care au fost alaturi de colegii de la specializarea muzica in organizarea acestor evenimente
reprezentative pentru colegiul nostru.

De asemenea, preocupările fiecărui membru al acestei catedre se împart şi către activitatea profesionala
artistică, domeniu care nu trebuie neglijat atunci când   evaluăm activitatea didactică şi care constituie
adevărate colocvii deschise elevilor noştri şi publicului larg. Pe lângă activitatea la catedră, activitatea în
atelierul personal se reflectă în evenimentele şi competiţiile artisticeorganizate. Astfel, profesorii din catedra
au participat la urmatoarele activitati:
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-Domnul profesor Morosan Niculai a participat la Simpozionul Internaţional de Pictură şi Desen
„Particularităţi imagistice” (2 -12 august 2015); la tabăra de pictură Balcic 2015; la expoziţiile şi activităţile
organizate de Filiala Uniunii Artiştilor Plastici din Suceava.

Considerăm că activitatea desfăşurată pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului şcolar 2014 -
2015 a însemnat și consemnat o activitate bogată, cu rezult ate bune şi foarte bune  care obligă pe mai departe
la ridicarea nivelului obiectivelor  propuse.

In semestrul al II-lea al anului şcolar 2014 – 2015, în cadrul catedrei de Studii teoretice şi Muzică
vocală, materia   a fost parcursă pe baza planificărilor   întocmite în conformitate   cu programele şcolare în
vigoare. La examenele de sfârşit de an, la disciplina Teorie şi solfegii, elevii de la secţia teoretică au promovat
în proporţie de 100%. La disciplinele canto clasaasic şi canto popular, notele obţinutede elevi au fost bune şi
foarte bune. Comisiile de la disciplina teorie şi solfegii au fost constituite din: preşedinte – director adjunct,
prof. Ungureanu Florin, vicepreşedinte - şef de catedră, prof. Buraciuc Iulia şi membri:prof. Ştefan Tabita,
prof. Griga Florin, prof. Bolnavu Vasile, prof. Dumitrache Sever şi prof.Gavriliuc   Mirabela   iar   la   canto
clasaasic   şi   popular   din:   preşedinte - director   adjunct,   prof.Ungureanu Florin, vicepreşedinte - şef de
catedră, prof. Buraciuc Iulia şi membri: prof. Mititiuc Cezar, prof. Corjan Viorica, prof. Ciubotaru Ionuţ şi
prof. Cojan Igor.

Tematica stabilită la începutul semestrului al II-lea în catedră a fost respectată întocmai, lecţie
demonstrativă   ţinând   prof.   Gavriliuc   Mirabela,   iar   referat   prof.   Dumitrache   Sever. Profesorii
Mititiuc Cezar şi Corjan Viorica au participat cu elevii lor la Master-clasaass-ul susţinutde d-na lect. univ. dr.
Gabriela Pepelea de la Academia de Muzică „Gh. Dima” Clasauj-Napoca, Filiala Piatra-Neamţ, în cadrul
cercului pedagogic al profesorilor de muzică organizat la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava de
prof. Buraciuc Iulia.

La disciplina Teorie şi solfegii, rezultate deosebite a obţinut d-l prof. Griga Florin prin participarea
elevilor   din   catedra   sa   la   concursurile   de   specialitate.   Astfel,   la Concursul Interjudeţean de
Teorie a Muzicii „George Holca” Botoşani, s-au remarcat elevii:

 Stempel Emanuel, clasa A V-a – Premiul II,
 Cozmei Briana, clasa a VII-a A - Premiul I;
 Moisuc Emanuela, clasa a VII-a A - Premiul I;
 Mihalcea Petru, clasa a IX-a A - Premiul I;
 Sumanariu Robert, clasa a IX-a A - Premiul I;
 Sumanariu Bianca, clasa a XI-a A - Premiul I,
 Păstru Diana, clasa a XII-a A - Premiul I,

La Concursul Naţional de Teoria Muzicii „Constantin Constantinescu” Iaşi:
 Stempel Emanuel, clasa A V-a – Menţiune,
 Cozmei Briana, clasa a VII-a A - Premiul II;
 Moisuc Emanuela, clasa a VII-a A - Premiul II;
 Sumanariu Robert, clasa a IX-a A - Premiul II;
 Sumanariu Bianca, clasa a XI-a A - Premiul II.

La Concursul Interjudeţean de Teorie a Muzicii „George Holca” Botoşani, d-na prof. Ştefan Tabita a obţinut
următoarele rezultate:

 Apetrii Vlad, clasa a III-a, Premiul I,
 Constandache Ştefan, clasa a IV-a – Premiul I,
 Jitaru Lavinia, clasa a IV-a, Premiul I;

D-l prof. dr. Dumitrache Sever a susţinut comunicări ştiinţifice în cadrul simpozioanelor de
muzicologie din Suceava,  Vatra   Dornei, Gura   Humorului   şi Iaşi,   publicând   articole   de specialitate în
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lucrări de muzicologie şi lucrarea „Corul de copii în creaţia compozitorilor români din a doua jumătate a sec.
XX”. A organizat şi participat la activităţile metodice în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de muzică
(din iunie 2015), la emisiunea televizată “Poveşti de success” la postul Intermedia şi a făsut parte din echipa
Proiectului European “ERASMUS + ”Artişti pe piaţa muncii”.

D-l prof. Mititiuc Cezar a participat ca interpret, în martie 2015, la Zilele Francofoniei la Fălticeni, în
aprilie 2015 la Festivalul Internaţional “Săptămâna Muzicală” de la Lowenstein –Germania, în mai şi iunie la
concertele orchestrei “Camerata” a Colegiului de Artă, iar în iunie 2015, la “Noaptea Europeană a Muzicii
Clasice”, la Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava. Elevii săi, Ilincăi Nicolae şi Glăvan Sergiu din clasa a
IX-a A, au participat la cursurile de măiestrie susţinute în colegiul nostru de d-nele Cristina Simionescu de la
Universitatea de Arte “George Enescu” Iaşi şi Gabriela Pepelea de la Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-
Napoca, Filiala Piatra-Neamţ. La aceleași cursuri au participat şi elevii Babiaş Anton şi Magazin Ioana din
clasa a XI-a, coordonaţi de d-na prof. Corjan Viorica. Elevul Babiaş Anton a interpretat pe scena Casei de
Cultură din Suceava o arie, acompaniat fiind de Orchestra Filarmonicii din Botoşani. D-na prof. Corjan
Viorica a mai participat ca solistă Concertul închinat muzicii clasaasice din 18 iunie 2015, în Auditorium
„Joseph Schmidt” de   la Universitatea   „Ştefan  cel Mare”Suceava, iar cu elevul său, Hanuseac Eduard din
clasaa a IX-a la Târgul Ofertelor Educaţionale de la Iulius Mall Suceava.

D-na prof. Gavriliuc Mirabela a obţinut două premii I la  Concursului Interjudeţean de Folclor
„Sărbătoarea de sub brazi”, Adâncata, jud. Suceava prin elevii Şfabu Clasaaudiu, clasa a IX-a D şi Sacaliuc
Diana, clasa a X-a D. Doamnele   prof.   Buraciuc   Iulia   şi   Gavriliuc   Mirabela   au   făcut   parte   din
juriul Concursului Interjudeţean de Folclor  „Sărbătoarea de sub brazi”, Adâncata, jud. Suceava. D-na prof.
Buraciuc Iulia a participat cu elevii săi la numeroase activităţi organizate în oraş: la  Universitatea „Ştefan cel
Mare” Suceava, Biroul Francez, Iulius Mall, precum şi la concursuri, obţinând prin elevii săi premiile:

 Constandache Cristian, clasa a VIII-a - Premiul I la Concursul Judeţean „Bucuriile iernii”, Arad;
 Tanase Riccardo Nathanael, clasa a II-a - Premiul I şi Cîrstean Iulia, clasa a III-a – Premiul I, la

Concursul Interjudeţean de Teoria Muzicii “George Holca” Botoşani;
 Constandache Cristian, clasa a VIII-a - Premiul I  la Concursul Interjudeţean ”Cunoaşterea şi

promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti” Cîrligele, jud. Vrancea;
 Constandache Cristian, clasa a VIII-a - Premiul I şi Constandache Ştefan, clasa a IV-a – Premiul I la

Festivalul „Serbările primăverii” ediţia a VI-a, Ploieşti, jud. Prahova;
 Schipor Maria Paraschieva, clasa a  IX-a – Premiul  I la Concursul Interjudeţean  de Folclasaor

„Sărbătoarea de sub brazi” Adâncata, jud. Suceava.
D-na prof. Buraciuc Iulia a coordonat activităţi în cadrul “Atelierului de Interpretare Muzicală” în

colaborare cu Universitatea de Arte “George Enescu” Iaşi şi în cadrul Taberei de creaţie Micii iconari,
desfăşurată la Parohia Adâncata 2 ; a participat la activităţi aparţinând proiectului “Romantismul european în
reflecţii contemporane” din Programul  Promovarea în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural
European, a desfăşurat acţiuni de voluntariat în cadrul Asociaţiei MultiCare Suceava etc.

Toţi profesorii catedrei de  Studii teoretice şi muzică vocală  şi-au adus aportul la buna desfăşurare a
Olimpiadei Naţionale de Interpretare Instrumentală pentru clasaasele III-VIII şi la Concursul Naţional de
Interpretare Instrumentală „Lira de Aur”.

Activitatea catedrei de pian din semestrul al II-lea al anului școlar 2014-2015 a fost una extreme de
bogată și variată. Concursurile naționale și regionale, recitalurile, master-class-urile și verificările semestriale
au constituit principalele obiective ale catedrei de pian.

Activitatea Doamnei profesoare Iftimiu Adriana Teodora s-a concretizat în:
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- În 26 februarie 2015 a făcut parte din echipa de profesori care a participat la Forumul Cultural
Internațional Dimensiunea Europeană a Educației Artistice și Culturale de la Chișinău, Republica
Moldova. În cadrul acestui eveniment a participat la Master-class de pian cu tema ”Impactul studiului
asupra formării competențelor tehnico-artistice la elevul pianist”.

- În perioada 9-15 martie a absolvit cursul de măiestrie pianistică ”Repertoriul pianistic-sursă de
diversificare a tehnicii instrumentale” susținut de maestrul Pavlos Yallurakis, cumulând un număr de
40 de ore de formare continuă.

- A parcurs și absolvit cursul de măiestrie pianistică ”Metode moderne de predare a pianului” susținut de
maestrul Horia Maxim, în perioada 15-20 martie 2015, cumulând un număr de 40 de ore de formare
continuă.

- În data de 27 martie 2015 a făcut parte din juriul Concursului de pian complementar ”Tinere talente”
organizat de Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava.

- În perioada 7-9 aprilie 2015 a făcut parte din comisia de organizare a Olimpiadei Naționale de
Interpretare Instrumentală, clasaasele III-VIII, care s-a desfășurat la Colegiul de Artă ”Ciprian
Porumbescu” Suceava.

- În perioada 6-10 aprilie 2015 s-a implicat în activitățile școlare din cadrul săptămânii ”Școala altfel”,
unde s-au realizat activități și proiecte diverse. A coordonat proiectul ”Creativitate și inteligență
emoțională” și proiectul ”Tinerii față în față cu biserica”, alături de dna. prof. Florea Nicoleta.

- S-a implicat în activitățile din cadrul Concursului Internațional ”Lira de Aur”, realizând pliantul și
prezentarea pentru Recitalul Extraordinar susținut de membrii juriului.

- A organizat, pregătit și promovat Festivalul coral ”Bucuriile Cântării” ediția a XI-a 1 iunie 2015,
activitate realizată cu sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

- A contribuit la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității școlare prin activități și
parteneriate cu promovare și sprijin mass-media.

- În decursul anului școlar 2014-2015 a obținut următoarele premii cu elevii:
 Marele Premiu ”Tinere talente” cu elevul Babiaș Anton – clasaa-XI-a
 Premiul Special Fly Music cu grupul de elevi la 8 mâini: Babiaș Anton, Magazin Ioana, Miron

Iulian și Ciocan Marian, clasaa-XI-a
 Premiul Special al Juriului cu elevul Pamparău Octavian, clasaa-VII-a
 Premiul Special al Juriului cu elevul Erhan Alexandru, clasaa-VI-a
 Premiul Special al Juriului cu eleva Grosu Denisa, clasaa-X-a
 Pemiul I cu eleva Iliuț Diana, clasa a-XI-a
 Pemiul I cu eleva Magazin Ioana, clasa a-XI-a
 Pemiul I cu elevul Roba Vlăduț, clasa a-VIII-a
 Pemiul I la categoria C cu elevii Grosu Denisa și Roba Vlăduț
 Pemiul II cu elevul Manole Valentin, clasa a-IX-a
 La același concurs, a obținut cu elevii de la alte școli două premii I și două premii II.

Doamna profesoară Cantoriu Diana:
- A publicat 2 lucrări de specialitate în cadrul concursului național ”Perspective moderne în

învățământul tehnic-Interferențe Educaționale” și la Conferința Națională de Educație CNEFSE
”Proiecții Didactice Moderne în Sistemele Educaționale Concurențiale”.

- A participat la cursul ”Managementul Educației” -Magister II, la Univ. ”Ștefan cel Mare” Suceava
- A participat și a absolvit Cursul de măiestrie pianistică ”Repertoriul pianistic-sursă de diversificare a

tehnicii instrumentale” susținut de maestrul Pavlos Yallurakis în perioada 9-15 martie 2015, la Liceul
de Artă Botoșani.
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- A participat și absolvit cursul de măiestrie pianistică ”Metode moderne de predare a pianului” susținut
de maestrul Horia Maxim, în perioada 15-20 martie 2015, la Liceul de Artă Botoșani.

- A participat la Conferința Internațională ”Educația outdoor – o alternativă a educației pentru viață”, în
cadrul proiectului multilateral Comenius ”TEO-TARING EDUCATION OUTDOOR”.

- A încheiat un parteneriat cu Colegiul Tehnic ”George Barițiu” din Baia Mare, participând și la un
concurs național, respectiv ”Simpozion Național -Interferențe Educaționale”.

- S-a implicat în organizarea și prezentarea Concursului ”Tinere Talente”
- S-a implicat în organizarea și prezentarea Concursului Național de Interpretare ”Lira de Aur”.
- S-a implicat în organizarea și prezentarea din cadrul Olimpiadei Naționale de Interpretare

Instrumentală, clasa III-VIII.
- În perioada desfășurării programului ”Școala altfel”, a participat cu o parte din elevi la Săptămâna

francofoniei.
- A făcut parte din comisiile de verificare de la sfârșitul anului școlar.
- A obținut cu elevii din catedră următoarele premii la concursul ”Tinere Talente”:

 Premiul II – Cozmei Miriam
 Premiul II – Manole Daniela
 Premiul I – Balan Noemi
 Premiul I – Grosu Miruna
 Premiul I – Livadaru Marian
 Premiul special al juriului – Ciocan Marian
 Pemiul special pentru muzicalitate – Miron Iulian

Domnul profesor Gagiu Ciprian:
- A participat și a absolvit Cursul de măiestrie pianistică ”Repertoriul pianistic-sursă de diversificare a

tehnicii instrumentale” susținut de maestrul Pavlos Yallurakis în perioada 9-15 martie 2015, la Liceul
de Artă Botoșani.

- A participat și absolvit Cursul de măiestrie pianistică ”Metode moderne de predare a pianului” susținut
de maestrul Horia Maxim, în perioada 15-20 martie 2015, la Liceul de Artă Botoșani.

- În luna martie 2015 a obținut cu elevii din catedră următoarele premii:
 Diplomă de Excelență pentru elevul Nechifor Alexandru, la Festivalul ”J.S.Bach” - Cluj-

Napoca
 Diplomă de Merit pentru elevul Bergheaua Florinel, la Festivalul ”J.S.Bach”, -Cluj-Napoca
 Diplomă de Excelență pentru elevul Nechifor Alexandru, la concursul ”ProPiano” -Cluj-Napoca
 Diplomă l de Excelență pentru elevul Bergheaua Florinel, la concursul ”ProPiano” - Cluj-

Napoca

Doamna profesoară Tîrnovan Antonela:
- 4 februarie 2015- a participat la cursul ”Bazele formării pentru profesia didactică”.
- În 26 februarie 2015 a făcut parte din echipa de profesori care a participat la Forumul Cultural

Internațional Dimensiunea Europeană a Educației Artistice și Culturale de la Chișinău, Republica
Moldova. În cadrul acestui eveniment a participat la Master-clasaass de pian cu tema ”Impactul
studiului asupra formării competențelor tehnico-artistice la elevul pianist”.
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- A participat și a absolvit Cursul de măiestrie pianistică ”Repertoriul pianistic-sursă de diversificare a
tehnicii instrumentale” susținut de maestrul Pavlos Yallurakis în perioada 9-15 martie 2015, la Liceul
de Artă Botoșani.

- A participat și absolvit cursul de măiestrie pianistică ”Metode moderne de predare a pianului” susținut
de maestrul Horia Maxim, în perioada 15-20 martie 2015, la Liceul de Artă Botoșani.

- A participat la Cercurile pedagogice ale profesorilor de Educație muzicală specializată-pian.
- A susținut o activitate demonstrativă în cadrul Catedrei de pian.
- A absolvit Curs nivel I și II psihopedagogic pentru pregătirea didactică – Educație muzicală

specializată – pian
- 27 martie 2015 – a facut parte din juriul Concursului de Muzică – Pian complementar ”Tinere Talente”
- 7-9 aprilie 2015 – a făcut parte din comisia de organizare a Olimpiadei Naționale de Interpretare

Instrumentală, clasa III-VIII.
- A obținut cu elevii din catedră următoarele premii:
- La concursul de Tehnică Pianistică de la Botoșani, la secțiunea A

 Premiul II – Guadagnini Cosmin, clasa I

 Premiul II – Crețu Alexandra, clasa V-a
 Premiul III – Bordeianu Alexandru, clasa a IV-a

- La Festivalul ”J.S.Bach” Clasauj-Napoca - Diplomă de Excelență – Bordeianu Alexandru, clasaa IV-a
- La Concursul Județean de Interpretare Instrumentală Pian complementar ”Tinere Talente” – Premiul I –

Strugariu Lavinia,clasaa X-a.

Activitatea doamnei profesoare Pintileasa Laura a marcat câteva moment importante:
- În 26 februarie 2015 a făcut parte din echipa de profesori care a participat la Forumul Cultural

Internațional Dimensiunea Europeană a Educației Artistice și Culturale de la Chișinău, Republica
Moldova. În cadrul acestui eveniment a participat la Master-clasaass de pian cu tema ”Impactul
studiului asupra formării competențelor tehnico-artistice la elevul pianist”.

- A participat și a absolvit Cursul de măiestrie pianistică ”Repertoriul pianistic-sursă de diversificare a
tehnicii instrumentale” susținut de maestrul Pavlos Yallurakis în perioada 9-15 martie 2015, la Liceul
de Artă Botoșani.

- A participat și absolvit cursul de măiestrie pianistică ”Metode moderne de predare a pianului” susținut
de maestrul Horia Maxim, în perioada 15-20 martie 2015, la Liceul de Artă Botoșani.

- 7-9 aprilie 2015 – a făcut parte din comisia de organizare a Olimpiadei Naționale de Interpretare
Instrumentală, clasa III-VIII.

- iunie 2015 – a făcut parte din comisia de organizare a Concursului Național de Interpretare ”Lira de
Aur”

- A obținut următoarele premii:
- În februarie, la concursul de Tehnică Pianistică de la Botoșani

 Premiul II – Duciuc Giulia, clasa aV-a
 Premiul III – Dumitriu George Alexandru, clasa aII-a

În martie 2015, la Concursul Județean de Interpretare Instrumentală Pian complementar ”Tinere
Talente”

 Premiul I – Caterenciuc Teodor, clasa pregătitoare
 Premiul I – Georgescu Andreea, clasa aIII-a
 Premiul II – Georgescu Iulian, clasa aII-a
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 Premiul II – Găitan Andreea, clasa aV-a
În mai 2015, la Concursul de Interpretare a muzicii românești ”Sigismund Toduță” - Bistrița

 Premiul III - Țiplea Nancy , clasa I
 Mențiune – Duciuc Giulia, clasa aV-a

Profesor Andronic Ursu Alina, deși se află în primul an în Colegiul de Artă din Suceava , a obținut rezultate
importante :

- A susținut un Recital de pian la 4 mâini la Univ.de Arte ”G.Enescu” Iași – 27 mai, la Univ.”Ștefan cel
Mare” Suceava – 23 iunie, la Biblioteca Centrală ”M.Eminescu” Iași – 27 iunie, la Univ. de Stat
”A.Russo” Bălți, Rep. Moldova – 29 iunie, la Filarmonica din Chișinău – 30 iunie

- A promovat examenul de titularizare sesiunea iulie 2015.
- A participat la examenele semestriale în calitate de pianist-corepetitor la catedra de coarde, suflători,

canto și percuție.
- A participat în calitate de corepetitor la examenele naționale (clasaVIII și XII), precum și la examenele

de atestat.
- 5-7 iunie - a obținut cu elevul Teodor Drăgulănescu clasaVIII – Pemiul III la Concursul Național de

Interpretare ”Lira de Aur”

Doamna profesoară Andriescu Elena:
La Concursul de tehnică pianistică ”Carl Czerny” Botoșani a obținut cu elevii din catedră următoarele

rezultate:
 Iftime Alessandra – clasa pregătitoare  A – Diplomă de excelență
 Sava Iasmina – clasa pregătitoare B – Diplomă de excelență
 Tănase Riccardo – clasa a-II-a B – Premiul I

La Concursul de Interpretare a muzicii românești ”Sigismund Toduță” - Bistrița din luna mai:
 Sava Iasmina – Premiul Special
 Tănase Ricardo – Premiul I

Tot în luna mai, la Concursul de la București ”Prietenii muzicii”:
 Sava Iasmina – Pemiul I și Premiul Special pentru muzicalitate

La Concursul Internațional ”Pro-Piano” București:
 Sava Iasmina – Premiul II

La examenul de admitere pentru clasa a-IX-a, eleva Hrițuleac Diana a fost admisă la Colegiul de Artă ”Octav
Băncilă” Iași.

Doamna profesoară Hreniuc Laura:
- A participat și a absolvit Cursul de măiestrie pianistică ”Repertoriul pianistic-sursă de diversificare a

tehnicii instrumentale” susținut de maestrul Pavlos Yallurakis în perioada 9-15 martie 2015, la Liceul
de Artă Botoșani.

- A participat și a absolvit cursul de măiestrie pianistică ”Metode moderne de predare a pianului”
susținut de maestrul Horia Maxim, în perioada 15-20 martie 2015, la Liceul de Artă Botoșani.

- 7-9 aprilie 2015 – a făcut parte din comisia de organizare a Olimpiadei Naționale de Interpretare
Instrumentală faza națională, clasa III-VIII.

- iunie 2015 – a făcut parte din comisia de organizare a Concursului Național de Interpretare ”Lira de
Aur”

- A făcut parte din comisia de verificări la examenele de sfârșit de an.
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Doamna profesoară Asimionesi Monica s-a implicat cu seriozitate în ridicarea nivelului de pregătire a
elevilor din catedră. Din cei 4 elevi, Reguș O. și Niță Rafael(clasa a-II-a) au obținut rezultate mai slabe, dar au
promovat examenul, de sfârșit de an școlar.  Elevul Ianec Robert din clasaa-IV-a a obținut calificativul ”Bine”
iar Huluștiuc C. a obținut nota 10, apreciindu-i-se de către examinatori progresul pentru anul școlar 2014-2015.
De asemenea, Huluștiuc C. a susținut un recital de pian împreună cu eleva Hrițuleac Diana, având o
performanță bună.

Domnul profesor Ciubotaru Ionuț, în calitate de profesor corepetitor a înregistrat rezultate la concursurile
:

 Olimpiada zonală – Bacău
 Olimpiada finală – clasaIII-VIII – Suceava
 Olimpiada clasa IX-XII – Iași
 Lira de Aur – Suceava
 Cel mai bun interpret – Suceava

- A avut colaborări cu Biblioteca I.G. Sbiera pe proiectul Mansi Barberis și cu Universitatea ”Ștefan cel
Mare” Suceava, în cadrul evenimentului ”Ziua mondială a muzicii clasice”.

- la Concursul de tehnică pianistică ”Carl Czerny” Botoșani a obținut Premiul III cu elevul Bologa
Cosmin din clasa a-IV-a;

- la Festivalul ”J.S.Bach” Clasauj-Napoca, elevul Bologa Cosmin a obținut Diplomă de Merit.

Profesorul Călin Daniel s-a remarcat prin activitățile:
- În perioada 7-9 aprilie 2015 a făcut parte din comisia de organizare a Olimpiadei Naționale de

Interpretare Instrumentală, clasaasele III-VIII, care s-a desfășurat la Colegiul de Artă ”Ciprian
Porumbescu” Suceava.

- În perioada 6-10 aprilie 2015 s-a implicat în activitățile școlare din cadrul săptămânii ”Școala altfel”,
unde s-au realizat activități și proiecte diverse.

- S-a implicat în activitățile din cadrul Concursului Internațional ”Lira de Aur” 2015.
- În luna martie 2015 a obținut cu eleva Niculaș Ana Carina Premiul I la Concursul Județean de

Interpretare Instrumentală Pian complementar ”Tinere Talente”.
- A contribuit la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității școlare prin activități și

parteneriate cu promovare și sprijin mass-media.

Domnul profesor Ianoș Valentin a avut o bogată activitate în cadrul instituței de învățământ, concretizată în
principal în:

- Recital cu grupul de muzică folk „Simbol” la Liceul Industrial „Petru Muşat”, Suceava, cu ocazia unei
lansări de carte;

- Recital la Mall, lansare carte (poezie);
- Recital al grupului „Simbol” la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, cu ocazia Expoziţiei de carte

(şi Medalion...) VALERIU ANANIA;
- participarea (împreună cu grupul folk „Simbol”) la activităţile din cadrul proiectului „Îmbunătăţirea

calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale” , desfăşurat la Colegiul Tehnic
„Mihai Băcescu” Fălticeni;

- a fost preşedintele juriului la Festivalul interjudeţean de muzică cultă, ediţia a VI-a, care s-a desfăşurat
la Clasaubul Copiilor Rădăuţi;

- a participat la „Târgul Ofertelor Educaţionale”, care s-a desfăşurat la Mall;
- recitaluri la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
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- participarea cu grupul folk „Simbol” la Festivalul Naţional – Concurs pentru tineret „Fălticeni Folk”,
unde grupul „Simbol” a obţinut locul I.

- (ca o paranteză, in septembrie 2015, grupul ”Simbol”, coordonat de prof. Ianoș Valentin a obținut
Trofeul Festivalului și două premii I la concursul interjudețean ”Cetate Veche” , care s-a desfășurat la
Siret.

- A elaborat un program şcolar de opţional, „Scrierea Partiturilor în Program Sibelius”, care este
implementat de trei ani şi este de mare folos elevilor de liceu.

- membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional, formator, a fost lider de sindicat şi
membru în diferite comisii.

- Ca profesor metodist a efectuat mai multe inspecţii la disciplina de specialitate muzică.
- Referitor la Participarea la proiecte:
- răspunde de implementarea în judeţul nostru a proiectului naţional „Ascultă 5 minute de muzică

clasaasică” ;
- A organizat-coordonat acţiunile din cadrul proiectului „Noaptea Cercetătorilor”
- A organizat împreună cu colegii de la pian complementar proiectul „Concurs de interpretare

instrumentală pentru pian complementar „Tinere Talente”
- A iniţiat şi a participat activ la diferite parteneriate.
- A participat la mai multe acţiuni de voluntariat.
- Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare s-a făcut prin

realizarea de parteneriate cu: Liceul industrial „Petru Muşat” Suceava, Liceul „Mihai Băcescu”
Fălticeni, Biblioteca Municipală, Muzeu, Palatul Copiilor, Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava.

Domnul profesor Onesciuc Johannes a derulat numeroase activități, implicându-se activ în demersurile
formativ-participative din școală :

- În 26 februarie 2015 a făcut parte din echipa de profesori care a participat la Forumul Cultural
Internațional Dimensiunea Europeană a Educației Artistice și Culturale de la Chișinău, Republica
Moldova. În cadrul acestui eveniment a participat la Master-class de pian cu tema ”Impactul studiului
asupra formării competențelor tehnico-artistice la elevul pianist”.

- În luna februarie a susținut un recital în cadrul evenimentului ”Gala femeilor de succes” organizat la
Shopping City Suceava.

- A participat și a absolvit Cursul de măiestrie pianistică ”Repertoriul pianistic-sursă de diversificare a
tehnicii instrumentale” susținut de maestrul Pavlos Yallurakis în perioada 9-15 martie 2015, la Liceul
de Artă Botoșani.

- A participat și a absolvit cursul de măiestrie pianistică ”Metode moderne de predare a pianului”
susținut de maestrul Horia Maxim, în perioada 15-20 martie 2015, la Liceul de Artă Botoșani.

- 27 martie 2015 – a facut parte din juriul Concursului de Muzică – Pian complementar ”Tinere Talente”.
Recitalul demonstrativ din gala acestui concurs a fost susținut de elevii din catedră Bobu Oliviu și
Vorniceanu Vlad.

- 7-9 aprilie 2015 – a făcut parte din comisia de organizare a Olimpiadei Naționale de Interpretare
Instrumentală faza națională, clasa III-VIII.

- iunie 2015 – a făcut parte din comisia de organizare a Concursului Național de Interpretare ”Lira de
Aur”

- a făcut parte din juriul Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală faza zonală clasa III-VIII –
Bacău

- secretar de comisie la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală faza națională clasa III-VIII –
Suceava
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- secretar de comisie la Concursul Național de Interpretare ”Lira de Aur”
- în perioada iunie-iulie a susținut recitaluri în cadrul proiectului ”Caravana antidrog” organizat în

parteneriat cu Primăria Suceava si Consiliul Județean Suceava
- în luna iulie a făcut parte din juriul Festivalului Național de Muzică Ușoară pentru Copii si Tineret „Muzritm”

desfășurat la Vatra-Dornei.
- a atras sponsorizări pentru organizarea Concursului Național de Interpretare ”Lira de Aur”.
- a organizat conferințe de presă în vederea mediatizării O limpiadei Naționale de Interpretare

Instrumentală faza națională clasa III-VIII – Suceava și a Concursului Național de Interpretare ”Lira de
Aur” Suceava. A ținut constant legătura cu mass-media pentru promovarea acestora.

- a susținut în campusul USV Suceava un recital de pian în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților
Suceava în scopul culturalizării studenților suceveni.

- în luna mai a organizat și a participat la un master -clasaass susținut Dna Prof. Luminița Rotaru
Constantinovici de la Universitatea de Arte Iași. Tot în luna mai a organizat și a participat la un master -
clasaass susținut de Dna. Prof. Spiridon Mihaela de la Academia de Muzică ”Gh. Dima” Cluj-Napoca

- a susținut, alături de Camerata profesorilor de la Colegiul de Artă, un concert de muzică clasaasică
organizat în sala Auditorium USV, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților Suceava

- la Concursul de tehnică pianistică ”Carl Czerny”, desfășurat la Botoșani în luna februarie, a obținut cu
elevii din catedră următoarele rezultate:

 Pemiul I – Bobu Oliviu clasa a-VI-a
 Premiul III – Voloșin Andrei clasa a-II-a

- la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală faza zonală clasa III-VIII – Bacău, elevul Bobu
Oliviu a obținut Premiul II iar Vorniceanu Vlad Premiul III. Ca profesor corepetitor a acompaniat eleva
Oana Bunduc din clasa a-VIII-a care a obținut premiul II.

- La Concursul Județean de Interpretare Instrumentală Pian complementar ”Tinere Talente” a obținut 2
premii I cu elevi din alte instituții de învățământ.

- la Festivalul ”J.S.Bach” Clasauj-Napoca, elevul Voloșin Andrei clasa a-II-a a obținut Diplomă de
Excelență.

- La Concursul de Interpretare a muzicii românești ”Sigismund Toduță” - Bistrița din luna mai, a obținut
cu elevii din catedră următoarele rezultate:

 Bobu Oliviu clasaa-VI-a – Premiul III
 Vorniceanu Vlad clasaa-VI-a – Premiul III
 Voloșin Andrei clasa a-II-a - Premiul II

- 5-7 iunie – a obținut la Concursul Național de Interpretare ”Lira de Aur” următoarele rezultate:
 Bobu Oliviu clasa a-VI-a – Premiul II
 Vorniceanu Vlad clasaa-VI-a – Mențiune

În semestrul al doilea din anul școlar 2014 – 2015, catedra de coarde şi-a desfăşurat activitatea pe
două planuri, primul urmărind activitatea desfășurată la clasaasă cu elevii, pregătirea lor, dezvoltarea tehnicii
instrumentale, examenele de sfârşit de an, apariţiile în public şi pregătirea pentru concursuri şi olimpiade iar al
doilea vizând activitatea de perfecţionare metodică. Aceasta s-a desfăşurat conform tematicii stabilite la
începutul anului şcolar. Profesorii Chiru Clasaaudia, Chișcă Doina, Zugrav Ilie și prof. Florin Ungureanu au
susţinut lecții deschise și profesorii Chișcă Doina, Ungureanu Cristina și Gheorghe Svetlanaau prezentat
referate. Aceste activităţi au fost urmate de schimburi de opinii constructive legate de subiectul propus
dezbaterii.
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Profesorii Ungureanu Cristina, Gheorghe Svetlana, Constandache Ciprian și Florin Ungureanu au
coordonat realizarea lucrărilor de Competență Profesională pentru elevii de clasa a XII-a. Pe 16 martie 2015 s-
a desfășurat la Colegiul de Arta Suceava activitatea „Atelier de interpretare Muzicală în colaborare cu
Universitatea de Arte „G. Enescu” Iași, proiect coordonat la catedra de corzi de prof. Universitar Dr. Elena
Ovănescu,iar din partea Colegiului de Artă Suceava,  de prof. CristinaUngureanu. Pe 26 februarie 2015,
profesorii Florin Ungureanu și Cristina Ungureanu au participat cu  comunicări științifice și prezentări la
conferințele din cadrul Forumului Cultural Internațional„Dimensiunea europeană a educației artistice și
culturale” de la  Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău, Republica Moldova.

Următorii profesori din cadrul catedrei de coarde au făcut parte din comisiile de evaluare la atestat
profesional, examen de admitere în liceu, testarea pentru admiterea în clasa I și examen de sfârşit de an şcolar:
prof. Gheorghe Svetlana, Cristina Ungureanu, Constandache Ciprian, Florin Ungureanu, Chişcă Doina, Zugrav
Ilie, Smochină Constantin, Julei Clasaaudia, Lefter Cezar. Prof. Ungureanu Florin a fost membru în juriu la
Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală clasaasele III-VIII zona Moldova de la Bacău și la
Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală a clasaaselor IX-XII, etapa națională de la Iași. Prof.
Ungureanu Cristina a fost secretar al comisiei vioară la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală
clasaasele III-VIII, etapa națională de la Suceava , și la comisia corzi la Concursul Național de Interpretare
„Lira de Aur”.

Activitatea la clasaasă s-a desfăşurat conform planificărilor semestriale în concordanţă cu programa de
specialitate şi cu cerinţele metodologice, dar ţinând cont de nivelul de pregătire al elevilor, anul de studiu
şiparticularităţile individuale.

Se poate afirma că majoritatea colegilor au depus o muncă susţinută la clasaasă chiar şi cu elevii mai
puţin dotaţi, pentru a realiza un program minimal. Colaborarea cu părinţii a fost în general bună. În urma
examenelor de sfârșit de an școlar s-au constatat următoarele aspecte:

- La clasele mici, materialul parcurs în timpul anului şi cel prezentat la examen a fost la nivelul
programei medii şi maximale cu câteva excepții care s-au situat la nivelul programei minimale conform
anului de studiu și posibilității elevilor.

- La clasele de liceu s-a parcurs de asemenea un material la nivelul programei medii și maximale ca
dificultate, adaptat posibilităţilor elevilor.

- La clasele de gimnaziu și la cele de liceu programul artistic a fost susținut cu acompaniament de pian
conform programei.
Toți absolvenții de la clasaasele de vioară au fost admiși în învățământul universitar la secția

instrumentală. La Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași au fost admiși următorii absolvenți: Păstru
Diana și Senciuc Mădălina de la clasa prof. Ungureanu Cristina, Ioana Simionel de la clasa prof. Gheorghe
Svetlana, Turcu Ciprian de la clasa prof. Constandache Ciprian și la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”
din Clasauj-Napoca a fost admisă absolventa Ungureanu Debora de la clasa profesor Ungureanu Cristina.

La admiterea în liceu la catedra de corzi au promovat la secţia instrumentală șase elevi. La vioară:
Bunduc Oana – clasa prof. Ungureanu Cristina și Avasiloie Cătălina – clasa prof. Constandache Ciprian, la
violă: Boloca Teodora și Marcu Adrian– clasa prof. Doina Chișcă, la violoncel Moroșanu Lavinia și Lucescu
Anca – clasa prof. Chiru Clasaaudia, la chitară Abo Hamad Mariam –prof. Lefter Cezar.

La Olimpiada de Interpretare Muzicală, clasaasele III-VIII etapa interjudețeană – zona Moldova
de la Bacău, elevii colegiului nostru au adus trei premii I obținute de: Duciuc Samuel, clasa a VII-a chitară,
clasa prof. Zugrav Ilie, Constandache Ștefan din clasaa IV-a și Raicu-Andreica Alexandru din clasa a VI-a,
chitară – clasa prof. Dragomirescu Daniel și un premiu II, obținut la vioară de eleva Bunduc Oana clasa A
VIII-a, clasa prof. Ungureanu Cristina.

La Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, clasa III – VIII,  etapa națională de la
Suceava, elevul Duciuc Samuel sub îndrumarea domnului profesor Zugrav Ilie a obținut Premiul I.
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La Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, clasaasele IX-XII Etapa Naţională de la
Iași, elevul Lupu Ștefan clasa a IX-a chitară clasa prof. Zugrav Ilie a obținut premiul I și elevul Dohanici
Cristian clasa a X-a chitară clasa prof. Lefter Cezar a obținut premiul III.

La Concursul Național de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur”de la Suceava, profesorii
catedrei de coarde,specialitatea chitară, au adus colegiului trei premii I, obținute de elevii Duciuc Samuel
clasa a VII, Lupu Ștefan clasa a IX-a și Dohanici Cristian din clasa a X-a, îndrumați de domnii profesori:
Zugrav Ilie și Lefter Cezar, un premiu II, obținut de elevul Raicu-Andreica Alexandru din clasa a VI-a,
îndrumat de domnul prof. Dragomirescu Daniel și o Mențiune, obținută de eleva Schipor Maria din clasa a
IX-a sub îndrumarea domnului prof. Lefter Cezar.

Domnul profesor Ciprian Constandache a adus Colegiului nostru două premii I cu elevii de la vioară
secundar Gavril Marius clasa a X-a și Maftei Paula clasa a XI-a la concursul „Sărbătoarea de sub brazi” de la
Adâncata.

La Concursul National de Interpretare a Muzicii Romanesti "Sigismund Toduță" de la Bistrița
domnul prof. Smochină Constantin s-a prezentat cu doi elevi obținând un premiu III cu eleva Cernovschi
Valentina și o Mențiune cu eleva Buhă Elena. Elevul Hrițcu Alexandru de la aceeași clasaasă de vioară a
obținut o mențiune la un concurs de muzică de cameră de la Chișinău.

In calitate de îndrumători ai activității artistice a elevilor, profesorii catedrei de coarde au
organizat Recitaluri de clasaasă şi Producţii artistice de clasaasă. Elevii îndrumați de prof. Ungureanu Cristina,
Constandache Ciprian, Chișcă Doina, Daniel Dragomirescu, Zugrav Ilie și Chiru Clasaaudia au  promovat
oferta educațională a colegiului prin Microrecitaluri susținute la școli și grădinițe din municipiu și la Iulius
Mall. De asemenea elevii îndrumați de profesorii din catedră au susținut microrecitaluri cu ocazia diferitelor
evenimente care s-au desfășurat în școală, municipiu și județ. În 20 mai 2015 eleva Păstru Diana din clasa a
XII-a îndrumată de prof. Ungureanu Cristinaa cântat ca solistă acompaniată de Orchestra Filarmonicii din
Botoșani în cadrul Concertului “Tinere Talente” de la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava. Concertul
orchestrei colegiului, care a avut loc în Sala Auditorium în iunie 2015, a fost organizat și dirijat de prof.
Ungureanu Florin. Au evoluat pe scenă soliști instrumentiști din liceu printre care și eleva Bunduc Oana clasa
a VIII-a vioară, clasa prof. Ungureanu Cristina, acompaniați de orchestra colegiului. La inițiativa domnului
prof. Ungureanu Florin s-a înființat orchestra profesorilor și elevilor „Cameratta” , în cadrul căreia au evoluat
alături de profesorii de la catedra de suflători și percuție următorii profesori de la catedra de corzi: Smochină
Constantin, Cristina Ungureanu, Constandache Ciprian, Doina Chișcă, alături de elevi pregătiți și îndrumați de
profesorii catedrei. Orchestra „Cameratta” a susținut două concerte sub bagheta domnului prof. Florin
Ungureanu – în 26 mai 2015 la Sala Auditorium „Joseph Schmidt” și în iunie 2015 la Sala Auditorium a
Colegiului de Artă Suceava.

Activitatea catedrei de instrumente de suflat şi percuţie s-a desfăşurat conform planificărilor
întocmite la începutul anului şcolar. Aceasta se reflectă în rezultatele bune şi foarte bune de la examenele de
sfârşit de an, examene ce s-au desfăşurat în perioada 8 – 12 iunie, 2015. Pentru o desfăşurare cât mai eficientă,
s-au format două comisii, respectiv una pentru lemne şi una pentru alamă. Membrii comisiilor au fost
profesorii: Vasile Bolnavu, Florin Sumanariu, Mihai Clasaaudiu Alin, Creţu Neculai, Rusu Lucian Georgel.

Activități metodice . Şedinţele metodice s-au desfăşurat conform graficului întocmit la început de an
şcolar.
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Activități școlare . La  Concursul „CEL MAI BUN INTERPRET”, desfăşurat în cadrul colegiului nostru
în Februarie 2015, din cadrul catedrei de suflat au participat un numar de 22 de elevi, obţinând următoarele
premii: Gheorghiu Alexia, clasaa VII-a, flaut, premiul I şi trofeul „Cel mai bun interpret”,  Niculaş Ana
Carina, clasaa VI-a, flaut, premiul I, Prada Paula Ioana, clasaa VII-a, flaut, premiul II, Cosovanu Irina, clasaa
VI-a, flaut, premiul II şi Filimon Lorena Maria, clasaa VII-a, flaut, premiul III, toate sub îndrumarea d-nei
profesor Săveanu Mihaiela. Temneanu Lucas, clasaa V-a, flaut, premiul I şi Bilinciuc Diana, clasaa VI-a, flaut,
premiul II, îndrumaţi de d-na profesor Istrate Elena, Moisii Ioan Eusebiu, clasaa VIII-a, oboi, premiul I, Berari
Cătălina Iuliana, clasaa V-a, oboi, premiul II şi Tomescu Mădălina, clasaa VII-a, oboi, premiul III, îndrumător
profesor Vasile Bolnavu, Roba Vlăduţ, clasaa VIII-a, clasaarinet, premiul I, Ciornei Sebastian Gabriel, clasaa
VI-a, clasaarinet, premiul I şi Mandiuc Iosif, clasaa VII-a, clasaarinet, premiul II, toţi îndrumaţi de profesor
Baicu Ciprian, Stoica Petrică Andrei, clasaa VII-a, saxofon, premiul I şi premiul Special „FLY MUSIC”,
îndrumător, profesor Constantin Bogdan, Moisii Dumitru Vlăduţ, clasaa VIII-a, corn, premiul I, îndrumător,
profesor Tabarcea Petru, Atomei Rareş Mihail, clasaa VIII-a, trompetă, premiul I şi Golea Bogdan Lucian,
clasaa VII-a, trompetă, premiul III,  îndrumaţi de d-nul profesor Sumanariu Florin, Robciuc Gabriel, clasaa
VII-a, fagot, premiul I, îndrumător, profesor Mutihac Ioan, Candreanu Beniamin, clasaa V-a, trompetă,
premiul II şi Candreanu Emanuel Iosif, clasaa VIII-a, trompetă, premiul II, sub îndrumarea d-nului profesor
Mihai Clasaaudiu Alin, Ene Mircea, clasaa VI-a, percuţie, premiul II, Băncescu Tudor Ştefan, clasaa VII-a,
percuţie, premiul III, îndrumaţi de profesor Lucian Rusu Georgel.

OLIMPIADA NAŢIONALĂ CLASAASELE  III – VIII, FAZA ZONALĂ DESFĂŞURATĂ LA
BACĂU, 13-15 MARTIE 2015.

Catedra de instrumente de suflat şi percuţie a participat cu 9 elevi la faza zonală a olimpiadei,
obţinându-se următoarele premii: La flaut, Niculaş Ana Carina, clasa a VI-a, şi Gheorghiu Alexia Maria,
clasaa VII-a, , premiul II, îndrumate fiind  de prof. Săveanu Mihaiela,oboi, Moisii Ionuţ, clasa a VIII-a,
premiul I şi Finalist şi Tomescu Mădălina, clasa a VII-a, premiul II, ambii îndrumaţi de prof. Vasile Bolnavu,
Stoica Petrică Andrei, clasaa VII, saxofon, premiul I şi finalist, prof. Îndrumător, Constantin Bogdan, la
clasaarinet, Roba Vladuţ, clasa a VIII-a, premiul I şi finalist şi Mandiuc Iosif, clasa a VII-a, premiul I, prof.
îndrumător Baicu Ciprian, Moisii Dumitru Vlăduţ, clasa a VIII-a, corn, premiul I, prof. Îndrumător Tabarcea
Petrică şi Atomei Rareş Mihail, clasa a VIII-a, trompetă, premiul I, pref. Îndrumător Florin Sumanariu.

La OLIMPIADA NAŢIONALĂ CLASAASELE  III-VIII, FAZA NAŢIONALĂ DESFĂŞURATĂ LA
SUCEAVA, cei trei finalişti au obţinut toţi premiul I, după cum urmează: Moisii Ioan Eusebiu, clasa a VIII-a,
oboi, prof. îndrumător Vasile Bolnavu, Roba Vlăduţ, clasa a VIII-a, clasa clarinet, prof. îndrumator Baicu
Ciprian şi Atomei Rareş Mihail, clasa a VIII-a, trompetă, prof. îndrumător Sumanariu Florin.

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ CLASAASELE IX – XII,
DESFĂŞURATĂ LA IAŞI, ÎN APRILIE 2015. Catedra  noastră a fost reprezentată de şase elevi după cu
urmează: Miron Iulian, clas aa XI-a, clasaarinet, premiul I, îndrumător prof. Baicu Ciprian, Tofănescu Daria,
clasa a IX-a, flaut, premiul I, îndrumată de prof. Săveanu Mihaiela, Sumanariu Robert Marian, clasa a IX-a,
trompetă, premiul II, prof. Îndrumător, Sumanariu Florin, Brânzilă Şerban Eduard, clasa a XII-a, clasaarinet,
premiul II, prof. Îndrumător, Baicu Ciprian, Popovici Doru Ştefan, clasa a XII-a, trompetă, premiul III,
îndrumător prof. Ruscior Cristi şi Iliuţ Diana Maricica, clasa a XI-a, oboi, menţiune, prof. Îndrumător Vasile
Bolnavu.
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Activități extrașcolare:

 Concursul de Interpretare Instrumentală „Ioan Goia”, desfăşurat la Iaşi în perioada 8-10 Mai 2015.
D-na profesoară Săveanu Mihaiela a participat cu următorii elevi: Niculaş Ana Carina, clasa a VI-a,
flaut, premiul I, Irina Cosovanu, clasaa VI-a, menţiune, Gheorghiu Alexia Maria, clasaa VII-a, prem I,
Prada Paula Ioana, clasa a VII-a, menţiune, Filimon Lorena Maria, clasa a VII-a, premiul III şi
Tofănescu Daria, clasa a IX-a, premiul II. D-na prof. Istrate Elena a fost reprezentată de  eleva
Bilinciuc Diana, clasa a VI-a, obţinând premiul III.

 Concursul „Sigismund Toduţă” desfăşurat la Bistriţa în perioada 15-17 Mai 2015. Cosmovici
Ruxandra, clasaa V-a, flaut, îndrumată de prof. Săveanu Mihaiela, a obţinut un premiu special, Berari
Cătălina, clasa a V-a, oboi, menţiune, Ţurcan Anamaria, clasa a IX-a, oboi, premiul II şi Iliuţ Diana
Maricica, clasa a XI-a, oboi premiul I, toate sub îndrumarea prof. Vasile Bolnavu, Hurjui Gabriel, clasa
a IX-a, nai, premiul II , prof. Îndrumător Creţu Neculai.

 La Festivalul „J.S.BACH”, Cluj-Napoca, ediţia XXX, elevii Leucă Maria, clasa a V-a, flaut, Temneanu
Lucas, clasa a V-a, flaut şi Bilinciuc Diana, clasa a VI-a, flaut, îndrumaţi de doamna prof. Istrate Elena,
au obţinut Diploma de Excelenţă.

 Concursul Naţional „LIRA DE AUR”, Suceava 2015: La flaut au participat  Gheorghiu Alexia, clasa a
VII-a, premiul II, Tofănescu Daria, clasa a IX-a, premiul II, Grămesc Debora, clasa a X-a, menţiune,
iar Filimon Lorena, clasa a VII-a şi Prada Paula, clasa a VII, Diplome de Participare.Toţi acesti elevi au
fost sub îndrumarea atentă a profesoarei Săveanu Mihaiela.  La oboi, elevii Tomescu Mădălina, clasa a
VII-a, menţiune, Moisii Ionuţ, clasa aVIII-a, premiul III şi Iliuţ Diana, clasa a XI-a, premiul I, de la
clasa domnului prof. Vasile Bolnavu. La saxofon, elevul Stoica Petrică, clasa a VII-a,îndrumat de d-nul
profesor Constantin Bogdan, a obţinut premiul I. La clarinet, Mandiuc Iosif, clas aa VII-a, premiul II,
Roba Vlăduţ, clasa a VIII-a, premiul II, Cozaciuc Alexandru, clasa a X-a, premiul III, Miron Iulian,
clasa a XI-a, premiul I şi Brânzilă Şerban Eduard, clasa a XII-a, premiul I, toţi îndrumaţi de d-nul
profesor Baicu Ciprian. Moisii Dumitru Vlăduţ, clasa a VIII, corn, îndrumat de d-nul prof. Tabarcea
Petru, premiul II iar la trompetă s-au obţinut următoarele premii: menţiune, Candreanu Emanuel Iosif,
clasa a VIII-a, prof.îndrumător Mihai Claudiu Alin, premiul I Sumanariu Robert, clasa a IX-a, premiul
III Atomei Rareş Mihail, clasa a VIII-a şi menţiune, Golea Bogdan, clasa a VII-a, toţi îndrumaţi de
Prof. Sumanariu Florin.

La concertul Filarmonicii de Stat Botoşani, „Tinere Speranţe” au concertat următorii elevi: Tofănescu
Daria, clasa a IX.a, flaut, îndrumător prof. Săveanu Mihaiela, Iliuţ Diana Maricica, clasa a XI-a, oboi,
îndrumător prof. Vasile Bolnavu, Brânzilă Şerban Eduard, clasa a XII-a, clasaarinet, prof. Îndrumător Baicu
Ciprian, Moisii Vlăduţ, clasa a VIII-a, corn, prof. Îndrumător Tabarcea Petru şi Popovici Doru Ştefan, clasa a
XII-a, trompetă, îndrumător prof. Ruscior Cristi.

Alte activități: D-na Elena Istrate a fost implicată în proiectul european „Erasmus”, Spania, mai 2015, a
redactat pe calculator broşurile pentru „Lira de Aur” şi Olimpiada Naţională.  D-nul prof. Micliuc Ionuţ a
participat cu trio de suflători la diferite activităţi culturale cum ar fi: Zilele francofoniei, desfăşurate la
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi la Târgul Ofertelor Educaţionale, organizat la Iulius Mall,
Suceava.  D-nul profesor  Constantin   Bogdan a obţinut titlul de Doctor în muzică, în urma susţinerii publice
a Tezei de Doctorat cu titlul „Suita pentru saxofon în creaţia compozitorilor francezi din sec. XX”.  D-nul
profesor Ruscior Cristi a participat în primăvară la un Master class susţinut de maestrul Emil Bîzgă, iar în vară,
cu elevul Leonte Laurenţiu, a participat la un alt curs de  măiestrie numit „De la jazz la clasaasic”, susţinut tot
de maestrul Emil Bîzgă.  D-nul profesor Mihai Claudiu Alin a participat ca preşedinte de juriu la Festivalul
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concurs interjudeţean de interpretare vocală La fântâna dorului, în cadrul proiectului educaţional „Astăzi e ziua
mea”, ce s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu din  Băneşti.

Toţi membrii catedrei au participat la proiectul „Atelier de Interpretare Muzicală”, proiect încheiat cu
Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi; de asemenea membrii catedrei au contribuit la buna desfăşurare a
fazei Naţionale a Olimpiadei Instrumentale clasele III-VIII şi a Concursului „LIRA DE AUR”. Alături de
profesorii din catedra de suflători, o bogată activitate o desfășoară și profesorii corepetitori: Ciubotariu Ionuţ,
Moroşanu Adrian, Lungu Cristi, Corjan Igor, Andronic Ursu Alina și mai nou, profesor Onesciuc Johannes.

Compartimentul Biblioteca

În semestrul al II-lea, anul şcolar 2014-2015, compartimentul – Bibliotecă - a Colegiului de Artă
„Ciprian Porumbescu” Suceava  a desfăşurat următoarele tipuri de activităţi :

 Activităţi cu caracter biblioteconomic
 Activităţi de promovare a lecturii, a cărţii şi informaţiei
 Activităţi de dezvoltare profesională continuă

Activităţi cu caracter biblioteconomic :
La sfârșitul anului școlar au fost 867 utilizatori activi ai serviciilor bibliotecii. Pe parcursul anului

școlar 2014-2015 au fost achiziționate un număr de 718 volume în valoare de 10.000 lei, fondul bibliotecii
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fiind în prezent de 38.058 volume. De asemenea, 130 volume au intrat în fondul bibliotecii din donațiile
profesorilor : Iulia Buraciuc, Doina Grama, Cristi Ruscior, Camelia Rusu Sadovei, pr. prof. Ciprian Rusu. De
asemenea, s-au desfășurat următoarele activități cu caracter permanent :
asigurarea funcţionării bibliotecii  în conformitate  cu normele biblioteconomice în vigoare şi a orarului
stabilit; evidenţa zilnică a  documentelor bibliotecii; verificarea şi evidenţa fondului de publicaţii al bibliotecii;
elaborarea situaţiilor statistice ale bibliotecii; urmărirea permanentă a restituirii la timp a cărţilor împrumutate;
casarea  manualelor deteriorate și a celor care nu mai corespund programei şcolare actuale; completarea bazei
de date a volumelor din fondul bibliotecii; elaborarea listelor bibliografice şi punerea la dispoziţia
utilizatorilor; recondiţionarea volumelor deteriorate; îndrumarea elevilor din clasaasele a XIIa pentru
întocmirea lucrărilor de competenţă profesională.
Activităţi de promovare a cărţii, lecturii şi informaţiei :

 19 februarie 2015 :  Proiectul „Copilăria prin copilăria lui Oliver Twist” – elevii clasaasei a IV a B
(prof. învățător primar DanaMitu)

 18 februarie 2015:  Proiectul „Îndrăgostiții de lectură” – elevii clasaasei a VIa A prof. Manuela Muscă
 ȘCOALA ALTFEL - aprilie : Parteneriat cu Grădinița cu program prelungit  ,,1-2-3,, Suceava (grupele

mari) - Activitatea ,,Cartea – prietena copiilor,, din cadrul proiectului ,,Să citim pentru mileniul III,,
 2 aprilie2015 ,,Pași spre bibliotecă,,- Proiect de activitate dedicat Zilei Mondiale a Cărții pentru

Copii, elevii clasaasei pregătitoare A și a II a B (prof. Gabi Hisem, prof. Oana Chiriliuc), activitate
desfășurată la Secția de împrumut pentru copii Biblioteca Bucovinei;

 23 aprilie 2015 : Activitatea ,,Seara cărților deschise,, (prof. Liliana Balan), din cadrul Programului
Național ,,Noaptea bibliotecilor,,- elevi din clasaasele aVI a B și a X-a D;

 Iunie : premierea  elevilor prin acordarea de diplome pentru ,,Cel mai fidel cititor,, .
Activităţi de dezvoltare  profesională continuă :

Perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la cursurile şi întâlnirile de specialitate
organizate de instituţiile abilitate: participarea la Ședința de lucru a Secțiunii Comunicarea Documentelor și
Împrumutul interbibliotecar din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România cu tema Biblioteca și
bibliotecarul în societatea cunoașterii : realități și tendințe, desfășurată la Universitatea ,,Ștefan cel Mare,,
Suceava (24 aprilie 2015); participarea la Simpozionul interjudețean , ediția a IV-a, 23 aprilie 2015,  cu tema:
E_biblioteca integratoare, desfășurat la Centrul de Documentare și Informare din cadrul Colegiului Tehnic
,,Mihai Băcescu,, Fălticeni.; participarea la  activităţi metodico- ştiinţifice din cadrul Cercurilor Pedagogice ale
bibliotecarilor școlari în calitate de responsabil de cerc.
Activități de voluntariat :
Doamna bibliotecar Papuc Alina a fost membru în Comitetul de Organizare a Olimpiadei Naționale de
Interpretare Instrumentală pentru clasaasele III-VIII și Concursul Național ,,Lira de Aur”, ediția XXXVI-a.

Cabinetul psihopedagogic
În anul școlar 2014-2015 activitățile specifice s-au desfășurat în acord cu obiectivele  asumate la

nivelul CJRAE și cu obiectivele specifice stabilite în planul managerial anual.
Proiectarea eficientă  a activității de consiliere psihopedagogică

Astfel,  s-a realizat analiza SWOT la începutul anului școlar, atât pe baza observațiilor și discuțiilor cu
elevii, profesorii, părinții referitoare la problemele existente sau potențiale din anul școlar precedent, cât și în
urma aplicării de  chestionare de identificare a nevoilor de consiliere ale elevilor, părinților și profesorilor
diriginți. A fost elaborat planul managerial, ținând cont de rezultatele obținute în urma prelucrării acestor
datel.  D-na consiler a participat  la orele de dirigenție, susținând lecții interactive despre ce este și ce nu este
profesorul psiholog, despre situațiile în care un elev se poate adresa acestuia.
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Proiectarea eficientă a activității didactice la clasaasă pentru disciplina Psihologie
La începutul anului școlar au fost întocmite planificările anuale,  au fost proiectate unitățile de

învățare, în acord cu programa şcolară, cu  normele de elaborare a documentelor de proiectare. Au fost adaptat
aceste documente la particularităț ile elevilor. S-au proiectat și prelucrat testele inițiale, rezultatele acestora
constituind un punct de plecare în elaborarea strategiilor didactice. D-na consilier a fost membru în comisia de
simulare a bacalaureatului pentru disciplinele socio-umane. A pregătit elevii care au susținut la bacalaureat
proba de Psihologie. A participat la comisiile metodice din aria curriculara Om și societate, susținând si un
referat cu tema ”Metode și forme de evaluare în științele socio-umane” .
Realizarea activității de consiliere psihopedagogică . De activitățile  de consiliere individuală au beneficiat

52 de elevi, având ca specific: elevi pentru OSP ; emotivitate excesivă ; izolare socială ; dificultăți școlare ;
manifestări depresive ; dificultăți de relaționare intrafamilială ; dificultăți de concentrare ;evoluție școlară
descendentă, absenteism școlar ; managementului timpului, managementul învățării ;anxietate de
performanță ( tracul pe scenă); dificultati de adaptare ; dificultati de relationare cu celălat sex, pregatirea pt
bacalaureat. Au fost  consiliați un nr de19  părinți pe următoarele probleme : pentru evoluție școlară
descendentă ;  dificultăți școlare, apatie școlară, absenteism; probleme emoționale ale copilului ; divorț.

La cabinetul de asistență psihopedagogică au apelat și 12 profesori,  atât pentru probleme ale elevilor,
cât și pentru consultanță psihopedagogică și implicarea în proiectele educaționale propuse de prof psiholog.

D-na Popescu Nicoleta a participat la un număr de 8 ședințe cu părinții, la solicitarea profesorilor
diriginți. A aplicat și prelucrat datele chestionarului OSP realizat de CJRAE. De asemenea, a propus și realizat
două proiecte educationale, unul de  dezvoltare socio-emoțională și unul de OSP. A fost colaborator în alte
două proiecte implementate în școală – unul finanțat de Consiliul Județean – abilități de viață pentru elevii
aflati în situații dificile și al doilea inițiat de Colegiul de Industrie Alimentară – prevenție a consumului de
substanțe psihoactive. Cu elevii claselor a VIII-a si a XII-a a realizat activități privind decizia pentru carieră și
câte o activitate referitoare la pregătirea pentru examenele de final de ciclasau școlar. De asemenea, a
participat la  cinci ore de dirigenție cu exerciții de cunoaștere și intercunoaștere, activități legate de pubertate.

Evaluarea activităților
În cadrul proiectelor educaționale, doamna Porescu Nicoleta a evaluat satisfacția beneficiarilor atât în

mod direct, în funcție de gradul de implicare, cât și prin chestionare. Evaluarea activităților de consiliere s-a
realizat prin aprecierea gradului de atingere a obiectivelor propuse în cadrul ședințelor de consiliere. A încheiat
parteneriate cu profesorii diriginți, atât cu cei cu care a desfașurat proiectele educaționale, cât și cu ceilalți, în
vederea desfășurării cât mai cursive a activității de consiliere.
Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică

În anul școlar 2014-2015 doamna consiler psihopedagogic a participat la comisiile metodice și
cercurile pedagogice ale profesorilor psihopedagogi. De asemenea, a participat și la comisiile metodioce ale
profesorilor diriginți, având semestrial câte o activitate. În cadrul comisiei de socio-umane a prezentat un
referat despre evaluarea în științele socio-umane. În cadrul comisiei de evaluare psihosomatiăa am fost
repartizată la Centrul de Evaluare de la Liceul cu Program Sportiv Suceava.

În anul școlar 2014-2015 a fost membru al Consiliului pentru formare prin proiecte europene; membru
în comisia de corectare la simularea examenului de bacalaureat pentru disciplinele socio-umane. De asemenea,
a pregătit elevii care au susținut proba de bacalaureat la Psihologie.

A participat la un curs de formare ” Dezvoltare socio-emotionala a copiilor”, finantat de CJRAE
Suceava si sustinut de Facultatea de Psihologie din Cluj- Napoca.
Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia

În anul școlar 2014-2015 doamna Popescu Nicoleta a avut o comunicare eficientă cu conducerea și
membrii unității de învățământîn care își desfășoară activitatea. A participat atât la Consiliile profesorale ale
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CJRAE, cât și la cele de la nivelul colegiului. A căutat să promoveze și să facă cunoscut  specificul activităților
de consiliere psihopedagogică atât în rândul elevilor, profesorilor, cât și al părinților.

Compartimentul financiar
În  semestrul II al anului şcolar 2014-2015 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în sumă de 3.408.499

lei, din care 3.179.203 lei pentru plata salariilor ( inclasausiv plata contribuţiilor aferente acestora) 223.799 lei
pentru plata bunurilor şi serviciilor, 22.685 lei pentru plata burselor (de performanță, merit, orfan și boală ) și
4.985 lei la capitolul investiții.

În cadrul cheltuielilor de personal, suma a fost cheltuită după cum urmează:
 1.757.862 lei – salarii de bază,
 3.072 lei – alte sporuri
 315.903 lei – plata cu ora,
 514.901 lei – diferențe salariale calculate conform sentințelor judecătorești,
 397.997 lei – contribuţia unităţii pentru asigurări sociale de stat (pensii),
 11.775 lei - contribuţia unităţii pentru asigurări de şomaj,
 131.093 lei - contribuţia unităţii pentru asigurări sociale de sănătate,
 4.010 lei – contribuţia unităţii la fondul de asigurări de muncă şi boli profesionale,
 42.590 lei – concedii medicale plătite din CAS.

La capitolul de cheltuieli  cu bunuri şi servicii, suma de 223.799 lei a fost cheltuită astfel:
 4.202 lei – furnituri de birou (biblioraft, CD-uri, corector, dosare, etichete, folii protecție, hârtie

copiator, lipici, mape, marker, pixuri, plicuri, suport dosare, etc),
 4.613 lei- materiale pentru curăţenie (bureți, coș gunoi, detergent pardoseli, lemn, geamuri, detartrant,

dero, hârtie igienică, lavete, mănuși, mături, mop-uri, prosoape hârtie, saci menaj, săpun lichid, saci
aspirator,  etc),

 125.098 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale
 10.929 lei – cheltuieli  apă, canal,
 16.476 lei – transport cadre didactice,
 4.478 lei – cheltuieli  telefon, internet, poştă,
 1.654 lei – materiale cu caracter funcţional (toner imprimantă şi copiator, stick memorie,  carton și

hârtie desen, cretă, imprimate tipizate pentru proba scrisă examene naționale ),
 32.606 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență software, servicii

monitorizare pază pe timp de noapte, reînnoire certificat semnătură electronică declasaarații fiscale,
verificare sistem de securitate, abonament legislație, prestări servicii pentru achiziții publice, plată fond
handicap la bugetul de stat, găzduire site colegiu, actualizare soft foi matricole, montare camere video
sală de clasaasă, materiale pentru întreţinere (bandă izoleră, baterie robinet, becuri, butuc ușă, burghiu,
catere,  coturi, cuie, diblu, dulie, întrerupătoare, lac, lacăt, mistrie, pensule, prize, racorduri, radiator,
roată roabă, robineţi, silicon, șmirghel, ștecher, șuruburi, trafalet, ulei și fir tăietor pentru mașina de
cosit etc.),

 5.288 lei – reparații curente (materiale reparații (adeziv ceresit, ciment, diluant, folie parchet, glet,
gresie, ipsos, mortar, parchet vestiar sală de sport profesori și sală de clasaasă E8, plăci rigips,  spumă
ceresit, vopsea lavabilă, vopsea albă),

 140 lei – medicamente și materiale sanitare catedra de sport
 14.250 lei – obiecte de inventar (aspirator, calculator,  ciocan, coș gunoi, hard disk și microfoane

pentru sistemul de supraveghere video și audio monitoare, jaluzele verticale, mobilier școlar ,
monitoare, rangă, ștampile ),
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 2.235 lei – cărţi  bibliotecă,
 1.200 lei – pregătire profesională,
 630 lei – Protecția muncii și PSI ( încărcat stingătoare, furtun evacuare, plan evacuare)

La capitolul cheltuieli  de capital suma de 4.985 lei a fost cheltuită pentru achiziționarea unui copiator necesar
în timpul examenelor naționale.

În săptămâna „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, Colegiul de Artă „Ciprian
Porumbescu” a desfășurat o bogată activitate educativă, cu impact pozitiv în rândul elevilor, părinților și
comunității locale și, totodată, a organizat Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală pentru clasaasele
III-VIII.

Tematica activităților educative a fost întocmită pe baza propunerilor elevilor și profesorilor, în
corelație cu ofertele instituțiilor sucevene. Orarele pe clasaase au fost finalizate de către doamnele profesor
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pentru învățământ primar și domnii diriginți, apoi centralizate în orarul școlii de către consilierul educativ,
prof. Elena Istrate, împreună cu domnul prof. Petru Tabarcea, laborant Anca Ienachevici și inginerul de sistem,
Bordeianu Mugurel.

Obiectivele urmărite prin derularea programului Școala Altfel – 2015 au fost următoarele:
Intensificarea comunicării dintre partenerii educaționali – părinți, profesori, elevi; Acoperirea tipologiei
proiectelor și activităților - cultural-științifice și artistice, sportive, educație pentru mediu, pentru sănătate,
activități de voluntariat, antiviolență, educație pentru formarea unui stil de viață sănătos – consolidând totodată
competențele artistice și stimulând creativitatea; Derularea de activități în parteneriat cu alte instituții
sucevene; Afirmarea instituției la nivel județean în plan educativ prin activități nonformale; Reflectarea
evenimentelor deosebite pe site-ul școlii sau în presă.

ANALIZA SWOT:
Puncte tari:

 S-au derulat multe activități în parteneriat cu instituții reprezentative ale orașului Suceava: grădinițe,
școli și licee, Palatul Copiilor, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi
Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina”, Universitatea „Ștefan cel Mare”,
Muzeul de Științe, „Crucea Roșie”, C. N. „Ștefan cel Mare”, au fost organizate tabere de creație și
excursii tematice atractive;

 Tipurile de activități efectuate acoperă paleta domeniilor educaționale (culturale, artistice, științifice,
voluntariat, abilități practice, vizite, drumeții și excursii, antiviolență, orientare școlară și profesională,
educație pentru mediu, educație pentru sănătate și un stil de viață sănătos);

 Interesul manifestat de elevi pentru cunoaștere prin activități nonformale;
 Implicarea efectivă și afectivă a copiilor în activitățile cu caracter practico-aplicativ desfășurate în

cadrul școlii și în afara ei;
 Toate documentele necesare organizării programului au fost transmise nominal prin e-mail și oferite

colegilor în format fizic (listate) de către secretariat, în ambele corpuri ale colegiului;
 Orarul centralizat a fost listat, corectat și afișat la timp;
 Raportul de activitate a fost redus, ca de fiecare dată, în simpla completare a unui tabel pentru a

economisi timp.
Puncte slabe:

 Implicarea parțială a părinților în cadrul Programului Școala Altfel.
Oportunități:

 Reconsiderarea și îmbunătățirea comunicării dintre profesorii de specialitate și diriginți în momentul
întocmirii orarului clasaasei;

 Stimularea interesului general pentru raportarea activităților și promovarea acestora pe site-ul
colegiului, în contextul în care scopul nostru comun este imaginea colegiului în comunitate, în presă și
pe Internet.

Amenințări:
 Timpul alocat centralizării orarele claselor și ale profesorilor la nivel de instituție;
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Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Denumirea
activității Coordonatori

Perioada de
desfășurare

Nr.
de

parti
ci

panți

Parteneri
Locul

desfășurării
Rezultate obținute/

impact

1.

Cunoaște
și
protejează
patrimoniu
l național

Director, prof.
Alexandra
Bejinaru

Agent Șef
Pădurariu Cristi
IPJ Suceava

06.04.2015 40

Fundația
Collegium
XXI,
București
Institutul
General al
Poliției
Române

Colegiul de
Artă
„Ciprian
Porumbescu
”

Elevii au fost instruiți
cu privire la
importanța conservării
și protejării
patrimoniului național
și au primit diplome
de participare

2.
Marș
antidrog

Alege sănătatea

Prof. Elena
Istrate
Prof. Corniciuc
Marius
Prof. Dana
Trocin

08.04.2015 41

Centrul de
Prevenire,
Evaluare și
Consiliere
Antidrog,
Crucea roșie,
Inspectoratul
Școlar al
Județului
Suceava

Suceava

Sensibilizarea
societății civile asupra
riscurilor consumului
de droguri în rândul
tinerilor

3.
Visit at
Mc
Donald’s

Easter Wood
Painting at Mc
Donald’s

Prof. Anca
Dăscăliuc 8.04.2015 22

Restaurant
Mc Donald’s

Restaurant
Mc
Donald’s

Pictură pe lemn
Elemente decorative
pentru Sărbătorile
Pascale

4.
Vizită la
Jandarmeri
a Româna

Ziua Porților
Deschise la
Jandarmeria
Româna

Prof. Anca
Dăscăliuc
Prof. Anca
Varga

9.04.2015 22
Jandarmeria
Româna

Jandarmeria
Româna

Informații despre
siguranța cetățenilor;
Tehnici de apărare;
Luarea amprentelor
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5. Tabără de
creație Atelier

Camelia Rusu
Sadovei

Tabarcea Narcis

04-
09.04.2015

10
Arted – tabăra

Durău Durău

Proiect de artă
monumentală

30 mp.
Tabăra primește

săptămânal 200 de copii
din toată țara.

6.

Creativitate
și

inteligență
emoțională

Atelier

Prof. Iftimiu
Adriana

Prof. Elena
Istrate

06.04.2015 15

Prof. Cantoriu
Diana

Prof. Florea
Nicoleta

Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu

Suceava”

Expoziție realizată de
către elevi din materiale
reciclasaabile, petale și

frunze uscate

7.
Tinerii față
în față cu
biserica

Dezbatere

Prof. Florea
Nicoleta

Prof. Iftimiu
Adriana

06.04.2015 15

Prof. Cantoriu
Diana

Prof. Tîrnovan
Antonela

Prof. Gavriliuc
Mirabela

Prof. Ionuț
Miclasaiuc

Biserica „Sf.
Dumitru”
Suceava

Dezbatere moderată de
Pr. Horga Nicolae din

care elevii au înțeles că
respectarea legilor

divine formează o bună
morală și conduită în

viață.

8.
Cambridge

English
exams

Simulări
examene

Cambridge
(KET &PET)

Prof. Gabriela
Hisem

6.04.2015
7.04.2015

60 - Lab.fonetic

Elevii au aprofundat
cunoştinţele de limba
engleză
Profesorul  a evaluat
progresul fiecărui elev şi
oferă recomandări
pentru continuarea
studiului limbii străine
Fiecare elev a primit un
feed-back personalizat al
activitătii sale



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava
An școlar 2014-2015

41

9. Excursie
tematică

,,Frumusețe și
valoare

bucovineană”

Prof. învățător
primar Melinte

Cristina
Prof. învățător

primar Chiriliuc
Oana

7.04.2015 52

Teatrul
,,Vasilache”,
Muzeul de
Istorie,
Cinema 3D –
Mall Botoșani
Muzeul ,,M.
Eminescu”-
Ipotești
Muzeul
Memorial ,,G.
Enescu”

Botoșani,
Dorohoi,
Ipotești

-îmbogățirea,
consolidarea și
valorificarea
cunoștințelor de
literatură, muzică,
etnografie, folclasaor ,
geografie și istorie;
-lărgirea orizontului de
cunoștințe prin contactul
direct cu realitatea;
- dezvoltarea spiritului
de prietenie, de colectiv,
de disciplină, de
inițiativă.

10.

,,Tradiții și
obiceiuri de

Paști” în
Bucovina

,,Învățăm să
închistrim ouă”

Prof. Chiriliuc
Oana

8.04.2015 20
Centrul Cultural

Bucovina

Centrul
Cultural

Bucovina

-familiarizarea copiilor
cu tehici și instrumente
de încondeiat ouă-
chișiță,vopsele, ceară
ș.a;

- parcurgerea etapelor
de închistrire a ouălor;

- cunoașterea
semnificației
unor motive ce apar  pe
ouăle închistrite;
-dezvoltarea

creativității prin
adăugarea unor elemente
originale pe ouăle
încondeiate.
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11. ,,Drumul
cărții”

,,Cum se
tipărește o carte”

Prof. Chiriliuc
Oana

09.04.2015 17
Tipografia
Celestin

Tipografia
Celestin

Elevii au observat cum
funcționează mașinile de
tipărit, cum se tipăresc,
afișele, flayerele, cărțile,
mapele personalizate,
agendele;cum se
construiesc panourile
publicitare luminoase,
cum se imprimă
tricourile și pixurile.
De asemenea, au
observat la fața locului
care sunt etapele
realizării unei cărți.
Au cunoscut oameni
care le-au vorbit despre
munca lor în tipografie.

12. În lumea
cărților

Prof. învățător
primar Lavinia

Mihalescu
09.04.2015 23

Bibliotecar,
Alina Papuc

Biblioteca
școlii

Elevii au aflat secrete
din munca
bibliotecarului,
dobândind un plus de
respect pentru carte și
creația literară

13.La Chançon
Française

Prof. Iacob
Isabela

09.04.2015 21
Prof. Istrate

Elena
Sala 22

Elevii au realizat o
incursiune în istoria
muzicii franceze și au
aprofundat pronunția și
muzicalitatea cuvântului
francez prin exemple
muzicale;
Recital de muzică
franceză, vocală și
instrumentală.
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14.

Să ne
cunoaștem
cineaștii

prin opera
lor

Vizionare film
„Fata cu ochii

verzi”

Prof. Spoială
Radu

Prof. Sabina
Roman

Prof. Corniciuc
Marius

08.04.2015 40
Centrul Cultural

Gura
Humorului

C. N. „Ștefan
cel Mare”

Elevii au fost informați
și au discutat despre
valorile cinematografiei
românești

15. -
Muzica, o punte

între suflete
Prof. Iacob

Isabela
09.04.2015 15

Școala
Gimnazială

Iaslovăț
Iaslovăț

Elevii au discutat despre
importanța muzicii în
societate de-a lungul
timpului și au susținut
un recital muzical

16. -
Suceava, reper al

spiritualității
românești

Pr. Prof. Rusu
Ciprian

08.04.2015 21
Catedra om și

societate
Suceava

Elevii au aflat lucruri
interesante despre
tradițiile spirituale ale
plaiurilor sucevene

17.

O
incursiune

în Țara
Maramure

șului

Excursie
Prof. Ventoniuc

Nicoleta
04-

06.04.2015
50

Prof. Sasu
Carmen, Bliorțu

Roxana,
Buraciuc Iulia

Maramureș

Elevii au cunoscut
frumusețile naturale și
valorile spirituale ale
zonei

18. Excursie la
Brașov -

Prof. Liliana
Balan

06-08.2015 50

Prof. Iulian
Asimionesei

Consilier școlar,
Popescu
Nicoleta

Brașov

Elevii au cunoscut
frumusețile naturale și
valorile spirituale ale
zonei

19.

Arhitectura
contempora

nă a
Sucevei

Vizită de
documentare

Prof. Deacu
Doru

Prof. Andriu V.
Ion

09.04.2015 15 Muzeul satului Suceava

Elevii au observat
importanța legăturii
dintre cunoaștere și
practica.
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20.Muzicalitat
e și emoție

Proiecție film
educativ „August

Rush”

Prof. Elena
Istrate

07.04.2015 20
Prof. Cardaș

Liliana

Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu”

Elevii au cunoscut
povestea emoțională
unui copil abandonat
care a trecut prin multe
experiențe dureroase
până în momentul găsirii
părinților

21.Cinemateca
istorică

Proiecție de film
istoric

Prof. Cardaș
Liliana

06-
08.04.2015

70
Colegiul de

Artă „Ciprian
Porumbescu”

Elevii au discutat despre
evenimente istorice pe
care le-au înțeles mai
bine prin exemplificări
video

22.
Festivalul
șanselor

tale

Arta mai aproape
de noi

prof. Neamțu
Gabriela

prof. Elena
Istrate

07.04.2015 55

Consilier
educativ, prof.
Elena Istrate
Prof. Sabina

Roman
Școala

Gimnazială
Adâncata

Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu”

Promovarea ofertei
educaționale a
colegiului, discuții pe
tema orientării școlare,
recital muzical.
Antrenarea elevilor in
activitatile artistice;
Depistarea elevilor cu
reale aptitudini pentru
artă;
Realizarea CD-urilor si
fotografiilor cu aspecte
esentiale de la
activitatile desfasurate.

23.
Artă şi

spiritualitat
e

Documentare şi
aplicaţii

Prof. Pușa
Pîslaru, Roxana
Bliorțu, Miron

Oana

09.04.2015 20
Catedra de arte

vizuale

Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu”

Elevii au corelat
cunoștințele teoretice cu
aplicațiile practice

24. -
Momente

cruciale ale
istoriei

Prof. Doina
Grama

06.04.2015 23
Prof. Coclasaici

Isabela

Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu”

Elevii au dezbătut
evenimente istorice pe
care le-au înțeles mai
bine prin exemplificări
video și rezolvare de
teste
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25. -
Maraton de

lectură
Prof. Muscă

Manuela
06-

10.04.2015
100 Părinții

Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu”

Elevii au conștientizat
importanța cititului în
dezvoltarea
vocabularului,
limbajului și a
competențelor de
comunicare

26. Suceava,
azi

Drumeție Prof. Spoială
Radu

08.04.2015 30 Suceava
Elevii au cunoscut și
vizitat principalele
obiective ale orașului

27.
Suceava –

centru
istoric

-
Prof. Dana

Trocin
07.04.2015 24

Prof. Munteanu
Anamaria

Suceava

Elevii au fost informați
și au vizitat principalele
obiective istorice
sucevene

28. Ctitorii
ștefaniene

-
Prof. Spoială

Radu
06.04.2015 23 Suceava

Vizită la Cetatea de
Scaun a Sucevei

29. -
Curiozități
geografice

Prof. Derviș
Cecilia

Prof. Posastiuc
Doina

09.04.2015 26
Catedra de
geografie

Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu”

Elevii și-au îmbogățit
cultura generală cu noi
informații interesante.

30. Concurs de
cultură generală

Prof. Neamţu
Gabriela

Prof. Roman
Sabina

06.04.2015
25

Sala de
clasaasă

Implicarea directa si
activa a elevilor in
activitatile desfasurate
îmbunătăţirea
procesului de predare
- învăţare prin
activităţi
extracurriculare
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31. Pe urmele istoriei
Prof. Neamţu

Gabriela 08.04.2015 15

Direcţia
Judeţeană
Suceava a
Arhivelor
Naţionale

Sala de
studiu din
sediul
Arhivelor
Naţionale
Suceava

Vizionare de documente
şi fotografii privind
situaţia generală a
învăţământului din
partea de sud a
Bucovinei şi din fostul
judeţ Baia – Fălticeni în
primii ani după unirea
cea mare

32.

Să creștem
frumos, să

creștem
sănătos

Prof. Dana
Trocin

08.04.2015 22 Medicul școlii
Colegiul de

Artă „Ciprian
Porumbescu”

Educație pentru
sănătate; elevii au
înțeles importanța unei
alimentații raționale în
menținerea sănătății

33.
Alternative
educațional

e

Carnavalul
Primăverii Prof. Munteanu

Petronela
08.04.2015

XIIE,
VA

Copii
din

centr
e de

asiste
nţă

social
ă

Asociația
Euroactiv
Suceava

Palatul Copiilor
Suceava

Shopping
City Suceava

Diplome, premii
Premiul Trubadurii
Creangă Ana clasa VA
Premiul Acrobații pe
două roți, elevul Iftode
Marius din XII E

34. Bucuriile
copilăriei

Ştafeta culorilor
vesele

Sarman Gabriela
Simioniuc
Catalina

Mihalescu
Lavinia

martie-iunie
2015

60

Scoala
Gimnaziala

Mitocu
Dragomirnei

Școala
Gimnazială

Mitocu
Dragomirnei

Oferirea posibilităţii de
a cunoaşte diferite
aspecte ale vieţii din
mediul rural/urban
pentru copiii implicaţi în
proiect.

35.
Ce pot face
doua mâini

dibace?

Ce pot face doua
maini dibace?

Sarman Gabriela
Hisem Gabriela

8 aprilie
2015

27
Parintii elevulor

Atelierul
Creativ&Deco

Atelierul
Creativ&Dec

o

Personalizarea
agendelor folosind
tehnica servetelului
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36.

Școala
altfel în
spiritul

cercetășiei”

Școala altfel în
spiritul

cercetășiei”
Sarman Gabriela 6 aprilie 27

Organizaţia
Naţională

"Cercetaşii
României”

Sala de sport
activități educative non-

formale, specific
cercetășești
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În anul școlar 2014-2015, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava a desfășurat o
activitate educativă complexă, în conformitate cu programul activităților educative și specificul artistic
vocațional al instituției. Scopul acestor activități este centrat pe elev, ca personalitate artistică în formare,
susținută și sprijinită pe armonia interrelației părinți-profesori-elevi.

Planul managerial, programul de activități al comisiei diriginților, planificările anuale ale orelor de
consiliere și orientare, tematica suport educațional pentru părinți și activitățile extrașcolare ale clasaaselor
au fost corect întocmite și predate la termen de către toate cadrele didactice,

Alături de diriginți, se află în echipă consilierul școlar, profesor psiholog Nicoleta Popescu, care
informează permanent colectivul asupra elementelor de noutate în domeniu, propune și derulează proiecte
și asigură consilierea de specialitate. Un exemplu în acest sens este Proiectul „Alege sănătatea” coordonat
de doamna consilier școlar Nicoleta Popescu și derulat în cadrul ședințelor cu părinții de la clasaasele a
IX-a, constând în informarea părinților cu privire la modalitățile de prevenire a consumului de substanțe
psihoactive în rândul adolescenților.

Dintre activitățile comisiei menționăm: diseminarea Proiectului educațional „Abilități de viață –
de la A la V”, coordonat de doamna profesor Munteanu Petronela și prof. psiholog, Nicoleta Popescu;
Proiectul Parteneriate de învățare din cadrul Programului GRUNTVING, finanțat de Comisia Europeană,
cu tema „Medierea conflictelor pentru optimizarea comunicării în mediul educațional, social și cultural”,
desfășurat la Liceul ”Dimitar Talev” Dobrich, Bulgaria, în perioada 21 -25 octombrie 2014, la care au
participat 47 de reprezentanți din șase țări partenere.

Optimizarea comunicării și obținerea de comportamente pozitive în rândul elevilor reprezintă
obiective prioritare în comisia diriginților, prin urmare, a fost prezentat referatul „Managementul clasaasei
de elevi” întocmit de doamna prof. Sabina Elena Roman, diriginte al clasaasei a V-a A și s-a derulat
proiectul„Capcanele violenței”, coordonat de prof. Elena Istrate.În acest proiect profesorii diriginți s -au
înscris cu activități precum „Violența verbală”, prof. Liliana Balan, diriginte al clasaasei a X-a
D:„Violența juvenilă”, prof. Anca Dăscăliuc, diriginte al clasaasei a V-a B, „Violența vs nonviolența”,
prof. Dana Trocin, diriginte al clasaasei a X-a A, „Tonul face muzica”, prof. Elena Istrate, diriginte al
clasaasei a XI-a A și „Conflictul – modalități de soluționare”, prof. Manuela Muscă, diriginte al clasaasei
a VIII-a A.

Privind orientarea școlară și profesională, elevii clasaaselor a XI-a și a XII-a au beneficiat de
consiliere privind admiterea în instituții de învățământ superior din Europa prin intermediul serviciului
gratuit Edmundo, Grupul Educativa, Iași.

S-au desfășurat ședințe cu părinții la toate clasaasele conform graficului, comitetele de părinți ale
clasaaselor au fost constituite la termen, în vederea realizării în condiții optime a ședinței Consiliului
Reprezentativ al Părinților la nivel de școală.

În funcție de particularitățile elevilor clasaasei și preocupați de unitatea colectivului, toți diriginții
au comunicat în timp util cu părinții, au susținut și rezolvat eficient situațiile dificile, au aplicat
chestionare de autocunoaștere și satisfacț ie atât elevilor, cât și părinților, acordând atenția necesară
fiecăruia dintre ei. La unele clasaase s-au organizat ședințe cu părinții ori de câte ori a fost nevoie,
prezentându-se o tematică corelată eficient cu nevoile specifice ale colectivului de elevi.

În semestrul al II-lea, în cadrul comisiei diriginților au fost organizate dezbateri și prezentate
materiale pe tema „Depresia la adolescenți”, referat susținut de prof. psiholog, consilier școlar, Nicoleta
Popescu și a susținut o lecție demonstrativă domnul profesor Narcis Tabarcea, diriginte al clasaasei a IX-a
B, specialitatea arte plastice.

 Consiliul Școlar al Elevilor
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În perioada 23 septembrie – 1 noiembrie 2013 s-a desfășurat procesul electoral în Consiliul
Elevilor, în strictă conformitate cu calendarul de organizare și desfășurare în vigoare. Dosarele de
candidatură au fost depuse și validate la termen, campania electorală și votul secret al elevilor derulându -
se în condiții foarte bune, elevii dând dovadă de seriozitate și disciplină.

Noul Consiliu Școlar al Elevilor, coordonat de eleva Anghel Geanina, clasa a XI-a D, președinte
ales prin vot secret, a inițiat, derulat și finalizat o serie de proiecte din care menționăm:

Nr
crt

Denumirea
proiectului

Perioada
de

desfășu
rare

Număr de
participanți Parteneri Rezultate obținute

1.

Concursul
de creație
literară
Punct și
virgulă
Ediția
a II-a

14.11-
08.12
2014

- 55 elevi
din
clasaasele
II-XII

-7 cadre
didactice

ALEXANDRIA
LIBRĂRII;

Catedra de limba
română;

Juriul:
Prof. Trocin
Dana,
prof. Liliana
Balan,
prof. Muscă
Manuela

Premiul
I

Ivan
Marian

Clasa a
II-a B

Oprea Luca
Clasa a
II-a B

Ana
Creangă

Clasa a
V-a A

Cucoș
Anamaria

Clasa a
V-a A

Balan
Alexandra

Clasa a
XI-a D

Premiul
al II-lea

Avasiloaie
Cătălina

Clasa a
VIII-a
A

Zigmund
Andreea

Clasa a
V-a A

Gorea
Alexandru

Clasa a
XI-a D

Premiul
al III-

lea

Bobu
Oliviu

Clasa a
VI-a A

Bilinciuc
Diana

Clasa a
VI-a A

Palanciuc
Rebeca

Clasa a
XI-a D

Mențiuni

Stoica Ana-
Mihaela

Clasa a
XI-a D

Chiuș
Maria

Clasa a
XI-a C
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2.

Proiectul
umanitar
Târgul de
Crăciun

15-21.12
2014

200

Shopping City
Suceava

Specialist
marketing, Anca
Ciutac

- s-au făcut donații materiale
către Casa de copii din
Adâncata, responsabil CȘE și
prof. Ciprian Hrețcanu;
-au primit ajutor financiar 20 de
elevi defavorizați din instituția
noastră;
-s-au asigurat fonduri pentru
derularea concursului „Cel mai
bun interpret”, pentru materiale
necesare catedrei de arte vizuale
și pentru oferta educațională a
școlii;
-diplomele de voluntariat au fost
distribuite într-o festivitate
specială.

3.
Sacul lui
Moș
Crăciun

10-19.12
2014

48 elevi Părinții

-prin acest proiect s-a dezvoltat
și îmbunătățit comunicarea
dintre elevii clasaaselor cu
profiluri diferite

4.

SĂPTĂMÂNA
EDUCAȚIEI
GLOBALE

Tema:
Securitatea
alimentației

17-21.11
2014

250 elevi
(9 clasaase)
10
profesori

Profesorii:
Camelia Rusu-
Sadovei, Doina
Posastiuc,
Nicoleta
Ventoniuc,
Adriana Iftimiu,
Elena Istrate,
Oana Miron,
Dana Trocin,
Anca Dăscăliuc,
Petronela
Munteanu, Oana
Chiriliuc

-în cadrul activităților elevii au
aflat despre importanța
alimentației sănătoase, despre
rolul vitaminelor în obținerea
performanțelor intelectuale,
modalități de conservare a
alimentelor, au prezentat și
degustat specialități culinare din
Anglia, Franța, din tradiția
românească și a naționalităților
conlocuitoare;
-au avut loc concursuri de
proiecte, prezentări PPS și
dezbateri tematice

5.
Scrisori de
Valentine’s
Day

05-14.02
2015

300 elevi
Consilierul
educativ

- elevii au făcut cunoștință între
ei, au dezvoltat noi prietenii și
și-au îmbunătățit comunicarea.
-elevii au comunicat prin
scrisori, exprimându-și trăirile și
sentimentele prin scrisori;
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6. Iubim
românește

14-24.02
2015

345 elevi
Consilierul
educativ

-activitatea continuă linia
deschisă de Valentin’s Day,
elevii având ocazia să răspundă
scrisorilor și invitațiilor la
prietenie.

7.
Zâmbetul –
succesul
comunicării

01-09.03
2015

455 elevi Prședinta CȘE

-CȘE a organizat la nivel de
școală prin reprezentanții
clasaaselor o campanie pe tema
prieteniei și a primăverii în
fiecare clasaasă, în scopul
comunicării deschise și
eficiente;
-elevii au lucrat hand-made
felicitări și obiecte pentru mici
cadouri însoțite de mesaje, care
au fost oferite colegilor;

8.
Drepturile
elevilor

04-29.05
2015

220 elevi
Avocatul elevului
din CȘE

-acțiunea constă în instalarea
unei cutii poștale prin
intermediul căreia elevii pot
adresa întrebări;
-Avocatul elevului CȘE Colegiul
de Artă analizează și oferă
răspunsuri concise fiecărui elev.

 Consiliul Reprezentativ al Părinților

În cadrul Adunării Generale a Consiliului Reprezentativ al Părinților din luna noiembrie s-a decis,
de comun acord, înființarea Asociației Părinților și Absolvenților Colegiului de Artă „Ciprian
Porumbescu”, cu următoarea structură: Herghelegiu Iuliana – președinte, Răcilă Doralin și Ginghină
Silvia – membri. Asociația va funcționa începând cu semestrul al II-lea al anului școlar curent, după
îndeplinirea formelor legale.

Unitatea de
învățământ

Reprezentarea
părinților în:

În școală
funcționează:

Există
procedură
internă de

comunicare
școală-familie In

st
ru

m
en

te
de

co
m

un
ic

ar
e

cu
 p

ăr
in

ții

Exemple de
activități în
care sunt
implicați
părinții

E
xi

st
en

ța
sp

on
so

riz
ăr

il
or

 d
in

 p
ar

te
a

pă
rin

țil
or



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava
An școlar 2014-2015

52

C. A.

C
E

A
C

C
R

P

A
so

ci
aț

ia
pă

rin
țil

or
C

R
P+

A
so

ci
aț

ie

C
R

P+
A

so
ci

aț
ie

Da

Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu”
Suceava

1.Buraciuc
Iulia
2.Ginghină
Silvia

Răcilă
Doralin

- - X X

5428/
19.09.
2013

6085/
11.11.
2013

-lectorate cu
părinții;
-ședințe cu
părinții;
-discuții
individuale;
-chestionare de
satisfacție;
-Consiliul
clasaasei;
-consilierea
părinților.

-concerte;
-expoziții;
-cursuri de
formare;
-producții
artistice;
-concursuri
școlare;
-activități
extrașcolare.

X

Dintre acțiunile cele mai semnificative ale Asociației Părinților menționăm următoarele:
- Proiectul „Mereu împreună” coordonator prof. Elena Istrate, consilier educativ în parteneriat cu

Asociația Părinților a avut ca scop monitorizarea și identificarea problemelor elevilor cu părinții
plecați în străinătate, susținerea performanțelor școlare ale acestora și integrarea lor în activități
artistico-educative, școlare și extrașcolare.

- Una din activitățile cele mai relevante este cea a clasaasei a VII-a A, diriginte, prof. Petru
Tabarcea, intitulată „Prin muzică, spre inima ta”, prin care elevii au fost motivați să organizeze
singuri un spectacol dedicat părinților și elevilor în contextul sărbătoririi Zilei Internaționale a
Copilului, îmbinând cunoștințele de istoria muzicii (utilizate în prezentarea lucrărilor) cu practica
muzicală, printr-un recital instrumental de certă valoare și o conduită scenică impecabilă.
Asociația Părinților a avut un rol esențial în organizarea și buna desfășurare a Concursului
Național de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur”, ocupându-se de toate acțiunile
(sponsorizare, infrastructură, tipărituri, organizarea excursiei, etc.).

În cadrul ședinței Consiliului Reprezentativ al Părinților a fost prelucrat noul ROI după noile prevederi ale
ROFUIP. Au fost susținute lectorate cu părinții și ședințe cu părinții la toate nivelele de clasaase; dintre
activitățile cele mai valoroase meționăm Nu violenței și drogurilor – Sunt OM! și Prevenirea situațiilor
de risc – Lupta împotriva drogurilor, susținută cu părinții clasaasei a X-a.
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 Proiecte educative în domeniul educației nonformale

Diversificarea ofertei școlare prin activități educative propuse în cadrul proiectelor sunt interesante și atrag elevii prin
diversitatea temelor abordate, prin maniera de organizare și desfășurare, prin caracterul practic-aplicativ care îi apropie de viața
reală. Acest gen de activități este un câștig pentru elevi, care sunt astfel mai motivați, implicați, mai creativi și determinați în a pune
în practică ceea ce învață.

Nr.
crt.

Denumire
a

proiectului

Denumirea
activităţii Coordonatori

Perioada
de

desfăşur
are

Număr
de

partici
panţi

Parteneri Locul
desfăşurării

Descriere/
rezultate
obţinute/
impact

1.

Olimpiada
Internațion

ală de
Astronomi

e și
Astrofizică

Coord.
Director,

prof.
Alexandra
Bejinaru

Prof. Ianoș
Valentin

Atelier estival

Profesorii,Moroşan
Niculae, Camelia
Rusu Sadovei,
Iulian Asimionesei,
Schipor Raluca,
Lucia Pușcașu,
Chifan Cătălin,
Pușa Pîslaru

August
2014

60

Colegiul de Artă
"Ciprian

Porumbescu"
Suceava

Inspectoratul școlar
Județean, Suceava

Universitatea
„Ștefan cel Mare”

Suceava

Universitatea,
Ștefan cel

Mare Suceava

Au participat
un număr mare
de profesori și
elevi, care au
făcut o echipă
pentru buna
desfășurare a
evenimentului.

2.
Concert
estival

Prof. Ungureanu
Florin Silviu –
dirijorul orchestrei
colegiului
Prof. Cezar Mititiuc

August
2014

35

Profesorii de la
profilul muzică,

Grupul folk
„Simbol” coord.

Prof. Ianoș Valentin

Universitatea,
Ștefan cel

Mare Suceava

3.
Nocturna

bibliotecilo
r

Recitaluri
instrumentale

Prof. Săveanu
Mihaiela; prof.

Zugrav Ilie; prof.
Cristina Ungureanu

26.09.201
4

10
Echipa Bibliotecii

Scriitorul
Constantin Severin

Biblioteca
Bucovinei „I.

G. Sbiera”

Au fost
asigurate
momente
muzicale

4.
Noaptea

cercetătoril
or

Sărbătoarea
europeana a

științei la
Suceava

Prof. Camelia Rusu
Sadovei

26.09.201
4

30
Societatea științifică

Cygnus
Esplanada

USV

Atelier creativ
și de cercetare
științifică
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5.

Mai
frumoși și
mai buni

prin
muzică

Toamna cea
bogată  cântă Prof.Chiriliuc Oana

13.10.201
4

110

Cantautorul Teodor
Munteanu

Cadrele didactice de
la clasaasele primare

Sala
Auditorium

-popularizarea ,
ascultarea ,
familiarizarea
și învățarea de
noi cântece
pentru copii,
împreună cu
„Zâna
Toamna”.

6. Măști de
Halloween

Măști de
Halloween

Prof. Gabriela
Hisem

23.10.201
4

27.10.201
4

50 McDonald’s McDonald’s

Copiii au primit
măști de carton
pe care le-au
pictat;
Expoziție de
măști
Diplome

7.
Decorațiun

i  de
Halloween

Decorațiuni
de Halloween

Prof. Gabriela
Hisem

31.10.201
4

30 Creativ&Deco
Colegiul de

Artă „Ciprian
Porumbescu”

Pe cutiuțe de
lemn, elevii au
aplicat tehnica
șervețelului; au
fost premiați cu
dulciuri.

8.

Prezentare
a

oportunităţ
ilor de

studiu în
străinătate
EDMUND

O

Universități
NEW ENTRY

2014-2015

Prof. Istrate Elena,
prof. Roman Sabina
Elena

05.11.201
4

95

Prof. Roxana Bliorț
Prof. Cătălin Chifan
Prof. Oana Miron

Prof. Doina
Posastiuc

Grupul Educativa

Sala
Auditorium

Informare
despre
condiţiile de
studiu în
străinătate după
absolvirea
liceului,
discuţii libere
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9. Balul
bobocilor

Alice în Țara
Minunilor

Diriginții
clasaaselor a XII-a
prof. Derviş
Cecilia
prof. Varga Anca
prof. Lazăr Radu
prof. Coclasaici
Isabela
prof. Munteanu
Petronela

Noiembri
e 2014

100

- Centru Wellness
Suceava
- Bianka Zelonca
Make - up
- Anca Mihaela
Make-up
- Boomdance
- Ovidiu Dron
Photography
- Oriflame
- Health &
BeautyCenter by
Michaela Stoian
- Expert Music
- Golden Cafe
- Music Pub-
- Dulce de Bucovina
- Florăria Queen
- Benvenuti
- Btc & co srl
- Sport Center
- Eco Optica
Medicală
- Opti Boutique
- General Construct
srl
- NG  Grupul de
Securitate
- Carmen style srl
- Global design srl

Casa Culturii
Suceava

Scena Casei
Culturii a oferit
cadrul optim
pentru competiţia
candidaţilor la
titlul de Miss şi
Mister Boboc,
dar şi pentru
evoluţia elevilor
colegiului care
au susţinut partea
artistică. Probele
concursului au
fost bine gândite
şi realizate, elevii
trecând bine
peste prezentarea
ţinutei de zi /
seară, proba de
variate aptitudini
artistice şi cea de
cultură generală.
Foştii elevi,
astăzi studenţi,
au evoluat cu
multă plăcere pe
scena Casei
Culturii, aducând
mesajul muzicii
în inimile tuturor
spectatorilor care
au umplut sala,
susţinând
Bobocii. Presa
locală, prezentă
la Balul
Bobocilor2014, a
avut multe
cuvinte de
apreciere pentru
organizatori şi
toţi participanţii.
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10. Healthy
Eating

Good vs Bad
Eating Habits

Prof. Anca
Dăscăliuc

21.11.201
4

21
Consilier educativ,
Prof. Elena Istrate

Lab. fonetic
Desene,
proiecte,
degustări

11.
Între

interese și
aptitudini

Opțiuni și
aptitudini

pentru viitorul
meu

Prof. Derviș Cecilia 21.11.201
4

29
Cabinetul de

Asistență
Psihopedagogică

Cabinet
geografie

Orientarea
școlară și

profesională a
elevilor din
clasa a XII-a

12.Thanksgivi
ng Day

Thanksgiving
Day

Traditions

Prof. Gabriela
Hisem

28.11.201
4

45
Consilier educativ,
Prof. Elena Istrate

Lab. fonetic

Proiecte
PowerPoint,
desene,
fotografii cu
mascota
proiectului,
degustări

13.Concurs de
traduceri

Concursul
interjudeţean
de traduceri

„CNNB_150”
ediţia a II-a.

Prof. Anca
Dăscăliuc

01-30.11.
2014

10
Colegiul National

„Nicolae Bălcescu”
Brăila

Lab. fonetic
Traduceri

literare (poezie,
proza, drama)

14.
„Artişti pe

piaţa
muncii”

Lansare și
derulare
proiect

ERASMUS+

Prof. Roman
Sabina Elena, prof.
Elena Istrate,
Prof. Dumitrache
Sever,
Prof. Anca
Dăscăliuc, Prof.
Coclasaici Isabela

Decembri
e 2014 –

Iunie
2015

68

Colegiul de Artă
„Ciprian

Porumbescu”

MEP Europrojects
Granada, Spania

Sala
Auditorium

-Informarea
elevilor și
părinților
asupra
oportunităţilor
de formare
profesională în
domeniul
artistic;
-Deplasarea și
susținerea de
activități
muzicale în
Spania,
Granada
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15.
Sunet
pentru
suflet

Seară
muzicală

Prof. Iftimiu
Adriana – Teodora

10.12.201
4

18

Prof. Miclasaiuc
Ionuţ,

Prof. Cantoriu
Diana

Colegiul de
Artă „Ciprian

Porumbescu” –
Sala

Auditorium
„Ion Carp
Fluierici”

Educaţia
emoţională a
elevilor face ca
publicul să
descopere
calitatea
muzicii
ascultate, de
aceea muzica
trebuie să vină
din suflet

16.

Festivalul
Național al

Șanselor
Tale

Miracolul de
Crăciun

-prezentarea
evenimentului

istoric și
proiecție de

film istorico-
educativ

„Joyeux Noël”

Prof. Cardaș
Liliana
Prof. Neamțu
Gabriela

10.12.201
4

15

Consilier educativ,
prof. Elena Istrate
Consilier educativ,

Gabriela
Ceornodolea

Școala
Gimnazială
Adâncata

Elevii au fost
impresionați de
evenimentul
istoric din
cadrul Primului
Război
Mondial, când,
prin sunetul de
colindă,
armatele
inamice au
fuzionat.

17. Merry
Christmas!

Creativity and
Carols

Prof. Gabriela
Hisem

12.12.201
4

25 McDonald’s McDonald’s

Elevii au
realizat colaje,
felicitări de
Crăciun și au
cântat colinde
în limba
engleză;
Diplome
Premii

18. Colinde,
colinde

Program de
colinde

Prof. Iulia Buraciuc
18.12.201

4
10 ISJ Suceava

Sediul
Inspectoratului

Prezentarea
unui program
de colinde
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19. Muzică şi
carte

Cartea din
sufletul meu

Prof. Iftimiu
Adriana – Teodora

18.12.201
4

15

Alexandria Librării,
Shopping City

Suceava,
Radio As

Shopping City
Suceava,
Radio As

Promovarea
imaginii școlii
prin recitaluri
susţinute în
ambele
instituţii şi
conştientizarea
rolului cărţii în
formarea
personalităţii
umane

20. Am pornit
la colindat

Program de
colinde

Prof. Gavriliuc
Mirabela

11.12.201
4

25
Părinții clasaasei a

V-a B
Sala de
clasaasă

Susținerea unui
recital de
colinde
românești,
dedicate
părinților în
prag de Crăciun

21. Bucuriile
iernii

Bine-ai venit,
Moș Crăciun! Prof.Chiriliuc Oana

18.12.201
2

40

Părinții elevilor
clasaasei a II-a B;

Un student la
Facultatea de Litere

în rolul lui Moș
Crăciun

Sala
Auditorium

-album cu
fotografii din
timpul
activităţilor
derulate;
-participarea la
programul
artistic: „Bine-
ai venit, Moş
Crăciun!”;

22.
Uite, vine

Moş
Crăciun!

Program
artistic

Prof. Roman
Sabina Elena

19.12.201
4

58
Colegiul de Artă

„Ciprian
Porumbescu”

Sala
Auditorium

Socializare,
colaborare,
voluntariat,
dezvoltarea
calităţilor
artistice,
altruism
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23.

Concursul
Internaţion
al de Afişe

pentru
Pace

Concursul
Internaţional

de Afişe
pentru Pace
organizat de

Lions Clasaub

Lions Clasaub
Suceava

Prof. Schipor
Raluca

noiembrie
–

decembri
e 2014

60

-Shopping City
Suceava

-Colegiul de Artă
„Ciprian

Porumbescu”

-Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu”

- Marele Premiu
naţional – Araujo
Regado
Guilherme
- Marele Premiu
faza judeţeană -
Araujo Regado
Guilherme
- Premiul I –
Drăgoi
Magdalena
- Premiul III –
Zbera Denisa
- Menţiuni –
Bologa Diana,
Camilar
Alexandra, Maria
Cureliuc

24.

Expoziția
de Artă
"Pacea

fără
frontiere"

"Afișe pentru
Pace"

Prof.dr. Cătălin
Chifan

noiembrie
-

decembri
e

2014

70

Asociația "Artă și
umanitate"

Asociația "Lions
Clasaub", Suceava

Shopping City,
Suceava

Galeria de
Artă, Shopping
City, Suceava

Elevii și-au
exprimat prin
culoare mesajul
de pace și
toleranță;
Premiul III-
Cojocariu
Loriana, Clasa
a V-a B.

25. Eternul
Eminescu

Eminescu, mai
aproape de

noi...

Prof. Roman
Sabina Elena;
prof.Gavriliuc
Mirabela

15.01.201
5

45
Colegiul de Artă

„Ciprian
Porumbescu”

Sala de
clasaasă

Expoziţie de
carte; concurs
de recitare din
poezia
eminesciană;
recital muzical
pe versuri de
M. Eminescu.
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26.
De vorbă
cu Mihai
Eminescu

De vorbă cu
Mihai

Eminescu

Prof. Derviș Cecilia
Bibliotecar, Alina
Papuc

15.01.201
5

29
Colegiul de Artă

„Ciprian
Porumbescu”

Biblioteca
colegiului

Moment de
respect şi
recunoştinţă
pentru
moştenirea
literară şi
cinstire a
poetului
naţional

27.

Cartea-o
comoară
pentru
suflet

Mireasma
teiului

eminescian

Prof. Trocin Dana
Elena

Bibliotecar Papuc
Alina

15.01.201
5

25
Biblioteca
Colegiului de Artă

Colegiul de
Artă

”C.Porumbesc
u” SV

Implicarea
efectivă şi
afectivă a
elevilor în
activităţile
propuse;
Recital de
poezie, muzică

28.
Campania
„Vreau să

știu”

Despre iluzii
și libertate

Prof. psiholog
Nicoleta Popescu,
prof. Camelia Rusu
Sadovei

07-
23.01.201

5
28

Cabinetul de
Asistență

Psihopedagogică

Sala de
clasaasă (31)

Dezbatere
privind tipurile
de iluzii,
importanța
percepțiilor,
alegerile și
impactul
acestora asupra
conceptului de
libertate.

29.

Conferinţă
– sesiune

de formare
EDUCATIV

A

EDUCATIVA
– Noi

oportunităţi de
studiu în

străinatate

Ana Gîlcă
Coordonator
EDUCATIVA
Teacher Network

23.01.201
5

Prof.
Schipo

r
Raluca

ISJ Suceava

Colegiul
Naţional

„Ştefan cel
Mare” Suceava

- diseminarea
informaţiei
referitoare la
diversele
oportunităţi pe
care absolvenţii
clasaaselor a XII-
a le au pentru a-
şi continua
studiile.
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30.

Proiectul
educațional

Muzicalitat
e și emoție

Activitatea 1:
ABC-ul

educației
emoționale
prin muzică

(recital
instrumental)

Prof. Vasile
Bolnavu
Prof.  Elena Istrate

25.11.201
4

9 elevi
4

profeso
ri

Aprox
100

spectat
ori

Prof. Mihaiela
Saveanu,

prof. Adrian
Moroșanu

Colegiul de
Arta „Ciprian
Porumbescu”

Suceava

Formarea
comportamentu
lui scenic,
pregătirea
psihologică
pentru actul
artistic,
administrarea
eficientă a
emoțiilor;

Activitatea 2:
Evaluare (I)

prin concursul
„Emanuel
Elenescu”

Piatra Neamț

Prof. Vasile
Bolnavu
Prof.  Elena Istrate

26-
29.11.201

4

6 elevi
3

profeso
ri

Liceul de muzică
„Victor Brauner”

Piatra Neamț

Liceul de
muzică „Victor

Brauner”
Piatra Neamț

În urma
consilierii și
exercițiilor de
scenă, elevii au
obținut foarte
bune rezultate
prin
autocontrolul
emoțiilor

Activitatea 3:
Evaluare
(II)prin

concursul
muzical

„Cel mai bun
interpret”

Prof. Vasile
Bolnavu
Prof.  Elena Istrate

28-
29.01.201

5

5 elevi
3

profeso
ri

prof. Adrian
Moroșanu

prof. Johannes
Onesciuc

Colegiul de
Artă „Ciprian
Porumbescu”

Suceava

Consolidarea și
autoevaluarea
exercițiului de
gestionare a
emoțiilor;
Elevii au
obținut
rezultate foarte
bune în fața
comisiei și a
părinților.

31.

Activitatea 4:
Evaluare (III)
prin Festivalul

Național
„J. S. Bach”

Prof. Elena Istrate
Martie
2015

3

prof. Adrian
Moroșanu

IȘJ Clasauj-Napoca

Liceul de
Muzică

„Sigismund
Toduță”
Clasauj-
Napoca

Elevii
participanți au
obținut
Diplome de
Excelență în
cadrul
Festivalului
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32.

Activitatea 5:
Evaluare (IV)

Concursul
Internațional

de
Interpretare

Instrumentală
„Ioan Goia”

Prof. Vasile
Bolnavu
Prof.  Elena Istrate

Mai 2015 5
prof. Adrian
Moroșanu Iași

Elevii au
dovedit
siguranță și
încredere în
sine,
administrându-
și emoțiile
corespunzător,
prin urmare toți
au obținut
premii.

33.

Modele
interpretati
ve pentru
viitorul

meu

Concerte
simfonice

pentru elevi

Director,
prof. Alexandra
Bejinaru,
prof. Vasile
Bolnavu

Septembr
ie 2014 –
ianuarie

2015

Aprox
60

membr
i ai

filarmo
nicii,
peste
250

elevi și
profeso

ri ai
colegiu

lui

Filarmonica
Botoșani

Casa Culturii și
Sala

„Dom Polski”
Suceava

Exemple de
bune practici în
scopul
educației
artistice și
orientării
școlare și
profesionale a
tinerilor
muzicieni
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34.

Cartea – o
comoară
pentru
suflet

În slujba
cărților

(activitate de
recondiționar

e de carte,
de partituri)

Prof. Dana Trocin
Bibl.Alina Papuc

permanen
t

24elevi
Biblioteca
Colegiului

”C.Porumbescu”

Sala de
clasaasă

biblioteca

-cultivarea
interesului
pentru lectură
-
recondiționarea
fondul de carte
uzată din
biblioteca școlii
-
responsabilizar
ea elevilor în
legătură cu
propria formare
spiritual
-stimularea
creațiilor
literare proprii
ale elevilor

35.

Cartea – o
comoară
pentru
suflet

Cartea mea
preferată

Prof. Dana Trocin
Bibl.Alina Papuc

Iunie
2015

25
elevi

Biblioteca
Colegiului

”C.Porumbescu”

Sala de
clasaasă

biblioteca

-studiu
individual
-prezentare de
carte, eseuri,
-stimularea
interesului
pentru lectură
-stimularea
creațiilor
literare proprii
ale elevilor
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36. Pași spre
bibliotecă

Pași spre
bibliotecă

Prof.Gabriela
Hisem
Bibliotecar,
Nicoleta Tipa

2 aprilie
2015

40

Biblioteca
Bucovinei

,,I.G.Sbiera”,
Suceava

Biblioteca
Bucovinei

,,I.G.Sbiera”,
Suceava

Scopul acestei
zile este de a
însufleți
dragostea de
carte și de a
îndrepta atenția
copiilor către
lectură.Bibliote
ca joacă un rol
important în
apropierea
copilului de
lumea cărţii şi
implicit, de
lectură. Cartea
trebuie să
devină prietena
copilului de la
cea mai fragedă
vârstă.
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37.
O școală

cu
atitudine

Proiect
Interjudețean

din CAERI
poz. 393

Prof. Ciprian Ionel
Hrețcanu

An școlar
2014-
2015

95
Liceele de Artă din
Botoșani, Buzău,
Sibiu, Suceava

Centre
culturale din
municipiul
Suceava

(Galeria de
Artă „Ion
Irimescu”,

Galeria de la
Shopping City,

sala
Auditorium din

Colegiul de
Artă, etc.)

-reliefarea
specificului
vocațional și
educativ în
raport cu
cerințele
societății
contemporane;
-exemple de
bune practici,
schimburi de
experiență și
comunicare
între diriginții
și cadrele
didactice din
aceste licee de
artă.
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38. Ajutor la
teme

Ajutor la teme

Prof.Gabriela
Hisem
Bibliotecar,
Nicoleta Tipa

Februarie
-Iunie
2015

4

Biblioteca
Bucovinei

,,I.G.Sbiera”,
Suceava

Biblioteca
Bucovinei

,,I.G.Sbiera”,
Suceava

Prin acordarea
unor meditaţii
săptămânale,
asigurate de
profesori
voluntari, se
urmăreşte
îmbunătăţirea
situaţiei lor
şcolare,
reducerea
diferenţelor de
şanse faţă de
colegii lor,
proveniţi din
familii normal
constituite, dar
şi ridicarea
gradului de
încredere în
forţele proprii
şi stimularea
potenţialului
intelectual.

39.

Festivalul
Județean
„Soyons
Franco

phones!”

Ediția a II-a

Director, prof.
Alexandra
Veronica Bejinaru
Prof. Petronela
Munteanu

21.03.201
5

15

MECȘ
IȘJ Suceava

Colegiul Alexandru
cel Bun

Casa de
Cultură
Gura

Humorului

-activitate
artistică
susținută de
elevii
Colegiului de
Artă, premiată
cu Diplomă de
Excelență.
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În
cadrul

unității
noastre în

anul
școlar
2014-

2015 s-au
derulat
foarte
multe

proiecte
educative

și
activități

extrașcolare cu caracter interdisciplinar, dintre care s-au remarcat următoarele:

 Concursuri din CAEN 2015

Nr.
Crt.

Denumirea concursului și
poziția

Premii obținute

I II III M PS

1.

Video-Art

A2 / 15 CAEN

Prof. Dana Elena Trocin

- -

2 premii

Elevii: Lupu Manuel
Andrei și Melinte

Alexandru,
Clasa a XII-a D

-

2.
Mathematique sans frontiere

A12 / 45
3 1 - -

1
premiu excelență

40. Pronatura

Un arbore
plantat - o

rază de soare
pentru

planetă!

Prof. Dana Trocin
7.04.2015

20
elevi

Prof. Dana Trocin Curtea
colegiului

-Formarea şi
dezvoltarea
conştiinţei
ecologice, a
comportamentu
lui ecologic;
-Manifestarea
disponibilității
în a participa la
acţiuni de
îngrijire şi
protejare a
mediului,
aplicând
cunoştințele
dobândite.
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Prof. Sabin Florea

3.

Festival-concurs Sărbătoarea de
sub brazi

CAERI / poz 9

Prof. Iulia Buraciuc, Ciprian
Constandache, Gavriliuc

Mirabela

8 - - - -

 Proiecte antidrog și prevenirea traficului de persoane

Nr.
Crt.

Titlul programului/
proiectului/campaniei Scurtă descriere Organizator Perioada de

implementare
Nr. de

beneficiari Parteneri

1. „Caravana
FreedomTour”

Scăderea vulnerabilității
în fața fenomenului de
trafic de persoane prin
consilierea și informarea
tinerilor aflați în situație
de risc (elevi ai școlilor
vocaționale, tineri din
familii sarace și/sau
disfuncționale)

Prof.
Carmen

Hrab
Prof. Isabela
Coclasaici

Octombrie
2014

38 de elevi

Organizația „ELIBERARE”
București

ANITP
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2.
Prevenirea situațiilor

de risc – Lupta
împotriva drogurilor

-creşterea factorilor
familiali de protecţie în
consumul de alcool, tutun
şi droguri la adolescenţi
-formarea unor
deprinderi de viață
sănătoasă pentru
prevenirea situațiilor de
risc

Prof. Dana
Elena Trocin

12.01.2015 25 elevi

Părinții elevilor clasaasei
a X-a A

Cabinetul de Asistență
Psihopedagogică

3. Marș antidrog „Alege
sănătatea”

Sensibilizarea societății
civile asupra riscurilor
consumului de droguri în
rândul tinerilor

Prof. Elena
Istrate
Prof.

Corniciuc
Marius

Prof. Dana
Trocin

08.04.2015 41

Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog, Crucea roșie,
Inspectoratul Școlar al Județului
Suceava

4.

Prevenirea
delincvenței juvenile

și a victimizării
minorilor

„Vulnerabilitatea
minorilor”

(măsuri de prevenire)

-cunoașterea situațiilor de
risc,
responsabilizarea elevilor
în legătură cu utilizarea
rețelelor de socializare,
cu stabilirea unor noi
cunoștințe (pe diferite
căi), cu situațiile și
condițiile ce conduc la
victimizare.

Insp.pr.
Iacob Elena

Prof. Dana
Trocin

25.03.
2015

25 elevi
I.P.J.Suceava
Compartimentul de Analiză și
Prevenire a Criminalității

5.
Nu violenței și
drogurilor –
„Sunt OM”

- vizionare de film,
material informativ,
discuții;
-cunoașterea, de către
părinți, a situațiilor de
risc;
-cunoașterea și adoptarea
măsurilor de către părinți
pentru combaterea
situațiilor de risc
(violență, droguri)

Prof. Dana
Trocin

31.03.

2015
25 părinți IPJ Suceava
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6.
„Mituri ale

consumului de
droguri”

Elevii și-au
clasaarificat conceptele
generale legate de
droguri, conștientizând
riscurile consumului de
droguri

Prof.
Munteanu
Anamaria

29.05.
2015

Clasa a
X-a C

25

CPECA Suceava
Insp. de specialitate
Motoveleț Elena

7.
„Adevărul despre
drogurile legale:

tutun, cafea, alcool”

Elevii au realizat o
dezbatere, percepând
riscurile consumului
prin expunerea unor
situații reale – proiecții
video

Prof.
Munteanu
Anamaria

29.05.
2015

Clasa a
X-a C

25

CPECA Suceava
Motoveleț Elena

8.
„Exploatarea ucide

suflete”

Riscuri și oportunități
în comunicarea online;
Cine sunt victimele
traficului de persoane,
cine intermediază
traficul, reducerea
factorilor de risc ce
conduc la victimizare.

Prof.
Munteanu
Anamaria

06-17.06.
2015

XC, XID,
XD, IXA

127

ANITP
Insp. de specialitate
Moisoiu Mihai

9.
Tinerețe fără
delincvență

Activitate educativă în
scopul formării unui
stil de viață moral și
sănătos.

Prof. Elena
Istrate

11.03.
2015

XI A
28

IPJ Suceava

10.
„Vorbe dulci,

lacrimi amare”
Activitate educativă pe
tema pericolelor
traficului de persoane

Prof.
Grama
Doina

18.03.
2015

XII D
23

Consilierul educativ

11.
„Puterea de a spune

NU!”

Elevii au conștientizat
riscurile consumului de
droguri pornind de la
vizionarea unor situații
reale.

Prof.
Grama
Doina

03.06.
2015

XII D
23

Prof. Coclici Isabela
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 Proiecte de voluntariat

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Denumirea
activității Coordonatori

Perioada
de

desfășurar
e

Număr de
participa

nți

Partener
i

Locul
desfășurării

Rezultate obținute/
impact

1.
Dialogul

artei, dialog
nonviolent

Târg de bine!

Prof. Trocin
Dana
Lab.
Ienachevici
Anca
Ing. Bordeianu
Mugurel

02-
11.12.2014 50

Asociaţia
Help

Autism

Shopping City
Suceava

Obiecte pentru târg – confecţionate de
către elevi sau donate în scopul ajutorării
copiilor defavorizați

2. Târgul de
Crăciun

Târgul de
Crăciun

CȘE
Prof. Elena
Istrate

15-
21.12.2014

200

Directorii
colegiulu

i

Profesori
de

specialita
te

(muzică
și arte

plastice)

Prof.
Ciprian
Ionel

Hrețcanu

Shopping City
Suceava

- s-au făcut donații materiale către Casa
de copii din Adâncata în valoare de 1300
lei;
-s-a asigurat ajutor financiar pentru 20 de
elevi defavorizați din instituția noastră;
-s-au donat bani pentru materiale de
promovare a ofertei educaționale, pentru
concursul „Cel mai bun interpret” și a
fost asigurate resurse pentru materialele
necesare organizării Târgului de Crăciun
din anul următor.

3.

Finalizare
sesiune-
Proiectul
ACTART

2008

Decorare
interioară și
ambientare

Prof. Camelia
Rusu Sadovei,
prof. Iulian
Asimionesei

Ianuarie –
decembrie

2014
50

Centrul
Județean
Școlar de
Educație
Inclasauz

ivă
Suceava

Centrul
Județean
Școlar de
Educație
Incluzivă
Suceava

Decorarea spațiilor de recreere a elevilor
Centrului (holuri, casa scărilor, holul de
la intrare). Impact ambiental, impresiv și
afectiv pentru elevii Centrului,
promovare media a activității, implicit a
Colegiului de Artă
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 Evenimente din Calendarul activităților educative

Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Denumirea
activității Coordonatori Perioada de

desfășurare
Număr de

participanți Parteneri Locul
desfășurării

Rezultate obținute/
impact

1.

Ziua
Europeană a

Limbilor
Străine

Vorbim
diferit,

suntem la fel

Prof.Gabriela
Hisem

24.09-
26.09.2014

16
Librăria

Cărturești
Librăria

Cărturești

Prezentarea Uniunii
Europene,concurs
lingvistic,Copacul
Diversității

2.
Ziua

Mondială a
Educației

Dragi
educatori,

La mulți ani!

Prof. Trocin
Dana Elena

05-
10.10.2014

25
Elevii clasei a

X-a A

Colegiul de
Artă

„Ciprian
Porumbescu”

Suceava

Dezbatere pe tema
relaţiei cadru didactic-
elev și școala-familie-
comunitate

3. Ziua Armatei
Române

Omagiu
eroilor noștri

Prof. Gavriliuc
Mirabela

23.10.2014 27
Prof. Buzuleac

Ioan
Sala de
clasaasă

-dezvoltarea și
consolidarea sentimentului
patriotic;
-imbogatirea cunoștintelor
istorice;
-stimularea creativității
prin interpretare de poezii,
eseuri, desene, ecusoane,
interpretare de cântece
specifice zilei Armatei

4.
Ziua

Internațională
pentru

Toleranță

Suntem
toleranți?

Prof. Elena
Istrate

19.11.2014 28
Elevii clasei a

XI-a A

Colegiul de
Artă

„Ciprian
Porumbescu”

Suceava

-prezentare PP;
-au fost aplicate
chestionare cu titlul
„Suntem Toleranți”,
demonstrând faptul că
elevii cunosc și aplică în
viață sensul cuvântului
„tolerant”
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5.
Ziua

Națională a
României

Activitatea 1:
România
frumoasă

Prof. Cardaș
Liliana

28.11.2014 100 CȘE Sala
Auditorium

- cunoașterea semnificației
zilei de 1 Decembrie;
-interpretare de cântece și
poezii dedicate țării;
-acordarea de diplome și
panglici tricolore.

Activitatea 2:
România
frumoasă

Prof. Cardaș
Liliana

Prof. Gavriliuc
Mirabela

27.11.2014 40 Clasele a VIII-a
Sala de
clasaasă

- cunoașterea semnificației
zilei de 1 Decembrie;
-crearea atmosferei
specifice acestei sărbători.

6. Ziua Unirii Mica Unire
Prof.Cardaș

Liliana
23.01.2015 75

Prof. Gavriliuc
Mirabela

Prof. Mititiuc
Cezar

Prof.  Neamțu
Gabriela

Sala
Auditorum

-prezentare power point cu
date importante referitoare
la importanța zilei;
-distribuire de pliante  si
embleme tricolor în toată
sală;

7. Ziua Eroilor
Omagiu
eroilor
patriei!

Prof. Dana
Trocin

21.05.2015 5 elevi
Poliția SV

Jandarmeria SV
Primăria SV

Cimitirul
PACEA

-depunerea unei coroane
de flori în semn de omagiu
eroilor patriei;
-formarea unei atitudini
pozitive faţă de strămoșii
noștri, față de eroii patriei;
-implicarea elevilor în
acțiuni comemorative, în
scopul responsabilizării
acestora față de patrie și
formării spiritului civic

8.
Ziua

Internațională
a Copilului

„Prin muzică,
spre inima

ta!”

Prof. Tabarcea
Petru

Prof. Elena
Istrate

02.06.2015 20 elevi Direcțiunea Auditorium

-elevii clasaasei a VII-a A
au organizat și susținut un
recital muzical-
instrumental dedicat
copiilor cu părinții plecați
în străinătate în cadrul
proiectului „Mereu
împreună”
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În domeniul Resurse, direcţiile principale de acţiune au vizat:
Asigurarea accesului personalului didactic din colegiu la formarea corespunzătoare aplicării
cerinţelor sistemului de învăţământ şi adaptării acestuia la cerinţele învăţământului european;
Realizarea încadrării cu personal didactic calificat, respectiv cu personal didactic-auxiliar sau/ și
nedidactic cu o pregătire corespunzătoare cerinţelor postului;
Modernizarea infrastructurii şcolare şi completarea dotărilor;

Activitatea de perfecţionare s-a derulat pe parcursul întregului an şcolar, cadrele didactice fiind îndrumate
să participe la diferite forme de perfecţionare. Domnii profesori Varga Anca, Dascaliuc Anca, Rusu
Ciprian, Moroșan Niculai, Cucoș Liliana Gabriela au susținut gradul didactic I.

Domnii profesori Hisem Gabriela, Buraciuc Iulia, Florea Nicoleta, Cantoriu Diana, Bliorțu Roxana
au susținut gradul didactic II. Doamna profesoară Balan Liliana a susținut inspecția specială în vederea
echivalării titlului de doctor cu gradul didactic I. În urma examenului de titularizare 2015 au obținut
calitatea de profesori titulari: d-na Bliorțu Roxana și d-na Andronic Ursu Alina. Examenul de definitivat a
constituit un alt moment important în urma căruia au obținut medii de peste 8,00 profesorii: Chișcă Irinel
și Mihalescu Lavinia. În luna noiembrie s-a derulat cursul de formare continuă ”Strategii didactice active
performante”, organizat de C.C.D., creditat cu 25 CTP la care au participat 25 de cadre didactice.

În domeniul Relaţiilor comunitare, direcţiile principale de acţiune au vizat:
Crearea de relaţii cu reprezentanţii Consiliului Municipal sau ai Primarului astfel încât să participe
activ şi să susţină în comunitate activităţile colegiului.
Conştientizarea părinţilor privind responsabilitatea acestora pentru implicarea activă în activităţile
şcolii;
Continuarea parteneriatelor educaţionale cu instituţii locale, judeţene şi interjudeţene.

Acţionând pe această direcţie, toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi au acordat o atenţie sporită
întocmirii programelor pentru săptămâna ”Școala Altfel”, implicarea partenerilor educaționali şi
realizarea unei legături permanente  cu familiile elevilor. A existat o colaborarea bună şi foarte bună cu
părinţii, fapt ce a condus la amelioarea prezenţei la ore, la o mai bună pregătire a elevilor şi la realizarea
activităţilor extraşcolare propuse. Și în anul școlar 2014-2015 a continuat dezvoltarea parteneriatelor cu
Inspectoratul Judeţean de Poliţie, cu Filarmonica Botoşani, cu Muzeul Bucovina, cu Biblioteca Bucovinei
„ I.G.Sbiera”, Centrul cultural” Bucovina„ Casa ce cultură a Studenților Suceava, Clasaubul ROTARY,
cu câteva licee și colegii din municipiu, din judeţ şi din alte judeţe, cu şcoli gimnaziale din judeţ, cu
Asociația PSYVOLUTION, Teatrul ”Vasilache” Botoșani, cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, cu
O.N.G.-uri, etc., Asociația Multicare, Grupul Educativa, parteneriate care au creat pentru elevii şi cadrele
didactice din colegiul nostru posibilitatea dezvoltării personale prin experienţe noi trăite.

În domeniul Protecţia angajaţilor şi elevilor, direcţia principală de acţiune a fost:
Asigurarea protecţiei unităţii de învăţământ, a elevilor, a personalului angajat împotriva
accidentelor, incendiilor şi calamităţilor naturale.

În acest sens s-au luat măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor (prelucrarea regulilor de
circulație la orele de dirigenție, întruniri organizate cu reprezentanți ai Poliției, Jandarme riei, vizite în
cadrul acțiunii”Porților deschise”, etc.), simulări incendii și cutremure.
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Toate aceste aspecte prezentate au subliniat efortul susținut al cadrelor didactice, al întregului personal
angajat al unităţii în procesul instructiv-educativ. Un punct cheie al activității didactice din acest an școlar
l-a constituit organizarea Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală pentru clasaasele III-VIII,
activitate amplă și complexă desfășurată în unitatea nostră de învățământ în perioada 7 -9 aprilie 2015. De
asemenea trebuie subliniat aportul profesorilor la ediția de anul acesta a Concursului Național de
Intrepretare Instrumentală ”Lira de Aur”, ediție la care au participat peste 160 de concurenți. În ceea ce
privește Programul ERASMUS+, proiect derulat de-a lungul anului școlar cu titlul ”Artiști pe piața
muncii” s-a dovedit a fi o experiență utilă elevilor și profesorilor îndrumători (d-na prof. Roman Sabina
Elena- profesor responsabil de proiect, prof. Istrate Elena, prof. dr. Dumitrache Sever, dar și ceilalți
profesori care au asigurat pregătirea lingvistică, orele de cultură și de civilizație hispanofonă).

Totuşi există şi situaţii nedorite în comportamentul unor colegi: superficialitate în pregătirea şi
desfăşurarea actului didactic, întărzieri nepermise de la ore sau absenţe nemotivate, învoiri repetate,
părăsirea sălii de curs pentru un apel telefonic, agresarea verbală a unor elevi, efectuarea sporadică a
serviciului pe şcoală, nerespectarea ritmicităţii notării în cataloage, greşeli de neatenţie în completarea
cataloagelor. Considerăm că toate aceste aspecte pot fi îmbunătățite printr-o analiză clasaară și pertinentă
în care să recunoaștem neajunsurile semnalate și să manifestăm dorința de a le remedia. Satisfacțiile şi
împlinirile didactice  de care ne-am  bucurat ne-au întărit încă o dată ideea  că înfrângerea nu este decât a
celor care o acceptă, iar comunicarea este cheia care deschide porțile succesului.

Prezentat și aprobat în Consiliul Profesoral
din 27 octombrie 2015
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